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Indledning 

Begrebet going concern har stor betydning i en revisors hverdag, hvorfor jeg syntes dette kunne være 

spændende, at undersøge mere om. Derfor vil jeg i opgaven undersøge formålet med begrebet going 

concern, og dets betydning for revisor. Herunder vil jeg undersøgelse revisors ansvar i forhold til 

udarbejdelsen af årsregnskaber, og dermed komme ind på, hvilke elementer, revisor bør fokusere på, i sin 

vurdering af going concern.  

I undersøgelsen af going concern princippet vil jeg komme ind på, hvilke krav samt love der er til revisor; 

herunder årsregnskabsloven, revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen med mere. 

Som afslutning på min opgave vil jeg undersøge, hvilke faktorer der indikere, at der kan være usikkerhed 

omkring den fortsatte drift i en virksomhed. I forbindelse med dette, vil jeg lave en undersøgelse af, om 

konkurser tit bliver overset af revisor når de udarbejder årsregnskaber.    

Det er selve ledelsens ansvar, at sørge for at virksomheden får aflagt deres årsregnskab rettidigt. Revisors 

ansvar består, at udarbejde årsregnskabet i god revisorskik og dermed overholde samtlige love og 

standarder. 

Der er stor fokus på revisorerne og deres revisionspåtegning. Det er i selve revisionspåtegningen, at 

revisorer oplyser om de har fundet nogle forhold i deres revisionshandlinger, som gav tvivl om going 

concern. Hvis revisor mener der er tvivl om going concern skal de afgive en modificeret påtegning også 

kendt, som en påtegning med et forbehold eller en supplerende oplysning.  

Samtidig er der en del love og revisionsstandarder, som revisor skal benytte og opfylde i forbindelse med 

deres arbejde. Revisionsstandard 570 vedrører revisors krav til, at revidere om ledelsens vurdering af, om 

going concern forudsætningen er opfyldt. Med sådanne standarder får revisor et større ansvar og kan 

derfor hurtigt gøres ansvarlig, hvis en virksomhed ender i en konkurs.  Derfor er det meget vigtigt, at revisor 

dokumenterer alt sit arbejde i form af arbejdspapirer, som beskriver alt hvad de har konstateret i 

processen, samt at de har levet op til de gældende love og krav. I revisionsstandard 230 bliver kravene til 

revisors dokumentation omhandlet.   

Siden finanskrisen har der været stor fokus på revisorer og deres arbejde. Nogle mener, at revisorerne 

kunne have forudset indikationerne på going concern og dermed hjulpet virksomhederne så de undgik den 

konkurs i havnede i. Derfor mener jeg det vil være relevant, at undersøge om revisor kan stills til ansvar for 

en virksomheds konkurs.  



 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

4 
 

Mange virksomheder ender med en konkurs, hvilket kan skyldes at de er havnet i likviditetsproblemer, 

dermed haft svært ved, at kunne låne penge i pengeinstitutter med mere. Hvis virksomheder får afslag på 

et lån, kan dette være et sidste skub mod konkursen, da de muligvis ikke vil være i stand til, at betale deres 

kreditorer og så videre. Hvis denne onde cirkel starter kan de ende med, at flere virksomheder går konkurs 

på sigt. Grunden til dette er, at hvis kreditorerne ikke får deres penge, vil de heller ikke være i stand til, at 

kunne betale deres kreditorer med mere, og på denne måde vil der være flere og flere konkurser.   

Bliver revisor stillet til ansvar for virksomhedernes konkurs, hvis de har afgivet en blank påtegning, men at 

det viser sig at virksomheden går konkurs? 

Denne problemstilling er interessant for vores videre færden som revisorer, fordi vi med høj sandsynlighed 

vil blive udsat for kritik af de påtegninger vi afgiver. I den forbindelse er det vigtigt, at revisor lægger vægt 

på, at dokumentere deres arbejde, som er konklusionen bag deres påtegning.  
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Begrebsforklaring 

Going concern er et regnskabsprincip, som har betydning for en virksomhed der er blevet antaget til at 

være i stand til, at kunne fortsætte sin normale drift i minimum 12 måneder efter virksomhedens 

regnskabsafslutning. Det er ledelsen der aflægger regnskabet, og revisor der vurdere om de er enige eller 

uenig med ledelsen omkring fortsættelsen af virksomheden.  Ved uenighed bør revisor tage forbehold for 

den fortsatte drift (going concern).  

Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning ønsker jeg, at undersøge begrebet going concern nærmere. 

Jeg vil have fokus på revisors rolle, og hermed undersøge, om revisor kan stilles ansvarlig, hvis en 

virksomhed går konkurs trods dennes regnskab har en blank påtegning ved det seneste offentliggjorte 

regnskab. På baggrund af dette tager jeg udgangspunkt i følgende problemformulering:  

- Kan revisors stilles ansvarlig for en virksomheds konkurs? 

For at kunne besvare hovedproblemformuleringen har jeg opstillet nogle underspørgsmål, som skal hjælpe 

med besvarelsen af hovedspørgsmålet:  

- Hvad er formålet, samt betydningen med going concern? 

- Hvilke elementer bør en revisor fokusere på, ved sin vurdering af en virksomheds going concern? 

- Hvilke krav er der til revisor i forbindelse med behandlingen af going concern? 

- Hvilke faktorer kan indikere, at der er tvivl om fortsættelse af en virksomhed? 

- Undersøgelse af, om konkurser tit bliver overset? 

Afgrænsning 

Opgaven vil ikke omhandle strafferetlige samt de disciplinære sanktioner, som revisorerne kan stå overfor, 

hvis de ikke overholder lovgivningen.   

Jeg vil i opgaven ikke gennemgå hele revisionsprocessen, men kun de dele af revisionen, som jeg har 

vurderet, at være væsentlig i forbindelsen med going concern. I planlægningsfasen af revisionen vil revisor 

oftest blive opmærksom på indikationer der kan indikere going concern problemer, og dermed planlægge 

sit arbejde herefter. Planlægningsfasen vil blive beskrevet kort, men ikke gennemgået dybere.   

I denne opgave vil jeg udelukkende fokusere på revisors vurdering af going concern, i forbindelse med 

deres arbejde af selskabers regnskaber ved regnskabsafslutningen. Når revisorer udfører disse 
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arbejdsopgaver, erklærer de sig i stor grad af sikkerhed, og dermed tager de stilling til, om going concern 

forudsætningen er opfyldt.   

Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i dansk lovgivning, som omfatter årsregnskabsloven, og de danske 

revisionsstandarder. Revisionsstandarderne ligger tæt op af de internationale revisionsstandarder, hvilket 

er for, at sikre en sammenlignelighed og en form af ensartethed mellem landene.  Der kan dog være nogle 

væsentlige forskelle, da de internationale revisionsstandarder er tilpasset den danske lovgivning før de er 

blevet implementeret.   

Årsregnskabsloven har 10 grundlæggende forudsætninger, som regnskaberne skal udarbejdes efter for, at 

regnskabet giver et retvisende billede. Jeg vil i opgaven ikke komme dybere ind på alle 10 grundlæggende 

forudsætninger for vurderingen af going concern, men blot beskrive dem. De 10 grundlæggende 

forudsætninger er klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, 

bruttoværdi, formel kontinuitet og reel kontinuitet. 

Metode 

Selve mit afsluttende projekt er hovedsageligt baseret på studier fra HD, (regnskab og økonomi), mit 

arbejde, samt undersøgelser fra internettet. Jeg vil gå ind, at analyser og undersøge, hvordan forholdene 

har ændret sig med hensyn til revisors rolle og going concern for virksomhederne.    

Jeg har 3,5 års erhvervserfaring fra revisorbranchen. Jeg vil bruge den viden jeg har fået gennem disse år, til 

at besvare min problemformulering med hjælp fra underspørgsmålene. Udover erfaring fra erhvervslivet, 

vil opgaven også bestå af forespørgsler til kollegerne på min arbejdsplads, undersøgelser, bøger samt 

søgninger fra internettet.  

Søgningerne på internettet er blandt andet brugt til, at søge eftergældende love, revisionsstandarder, 

faglige artikler, samt andet fagligt materiale der har været relevant til, at kunne besvare min opgave.  Jeg vil 

i min opgave blandt andet komme ind på årsregnskabslovens regler, konkursloven i afsnittet om 

konkursindikationerne. Jeg udfører en analyse og undersøgelse af årsrapporter og revisionspåtegning for, 

at undersøge, hvor mange virksomheder der er gået konkurs overtid og om revisor er ansvarlig for dette.   

Jeg har udført et interview med metoden Ad Hoc-metoden med 2 revisorer. Min vejleder er blevet oplyst, 

hvem kandidaterne er, hvorfor deres navne ikke vil være nævnt i opgaven. Grunden til mit valg om 

interview metoden er, at jeg ville lave spørgsmål klar inden selve interviewet, men samtidig ville jeg ikke 
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kun binde mig til disse spørgsmål, men også gave muligheden for, at stille andre spørgsmål undervejs, hvis 

deres svar ligger op til andre interessante spørgsmål.  

Kildekritik 

Mit afsluttende projekt er hovedsagelig baseret på materiale, som er udarbejdet af revisorer der enten er 

færdig uddannet eller revisorer der er i gang med uddannelsen. Det er et krav inden for revisionsbranchen, 

at revisorerne hele tiden er opdaterede i udviklingen, når der kommer nye love samt hvis gældende love 

bliver ændret med mere.  

Da der kan være stor risiko for, at udvalgte artikler fra internettet kan være påvirket af forfatterens syn og 

holdning, har jeg undersøgt ved at finde revisorer eller lignende artikler der har samme holdning eller 

forståelse i de forskellige situationer, og på den måde kunne vurdere, hvilke kilder der er troværdige eller 

ej. De fleste artikler jeg har benyttet er skrevet af revisorer selv, hvorfor jeg vurderer at kilderne er 

pålidelige, da de selv er i branchen.  

Udover materialet, som er udarbejdet af revisorer har jeg læst og benyttet mine bøger fra studiet, og 

hermed anvendt, hvad der ville være relevant for, at kunne færdiggøre mit afsluttende projekt.  

Opgavens struktur 

Min opgave tager udgangspunkt i regnskabsprincippet going concern. For at kunne besvare min 

problemformulering bedst muligt, har jeg udarbejdet nogle underspørgsmål, som jeg har besvaret i 

opgaven i hovedafsnit. Jeg har til hvert underspørgsmål udarbejdet en delkonklusion, som i sidste ende vil 

ende ud i besvarelse af hovedspørgsmålet i min problemformulering og den samlede konklusion herpå. Jeg 

har lavet et interview med 2 revisorer, fra 2 forskellige revisionsvirksomheder for, at få deres syn og deres 

indtryk af revisionsprocessen, samt vurdering af going concern princippet og konkursprocessen. 

Første del af opgaven, vil omhandle et afsnit om historisk udvikling i revisionsbranchen. Udover historisk 

udvikling vil jeg definere, hvad formålet samt betydningen af begrebet going concern er.  

Som besvarelse på 2. underspørgsmål, vil jeg gå ind og definere, hvilke elementer revisorerne bør fokusere 

på i deres vurdering af going concern. Jeg vil blandt andet komme ind på Årsregnskabslovens regler, 

pågældende revisionsstandarder, samt ledelsens ansvar.  
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3. og 4. underspørgsmål i opgaven vil jeg besvare ved hjælp af, interview samt beskrivelse af de krav, som 

revisor står overfor, når de vurderer en virksomheds situation. Samtidig vil der blive defineret, hvilke 

indikationer der kan være på going concern problemer, samt hvilke faktorer der kan spille ind. 

Som afslutningsvis vil jeg til besvarelse af 5. underspørgsmål inddrage sekundært data i form af en 

undersøgelse af udvalgte revisionspåtegninger for virksomheder der er gået konkurs over de sidste år. 

Dette gør jeg for, at vurdere, om revisorerne har afgivet for mange blanke påtegninger, som burde have 

været med forbehold om going concern.   
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Historisk udvikling 

Da revisorer førhen skulle revidere selskabernes årsregnskaber, blev der kun set tilbage i tiden, og ikke frem 

i tiden som i dag. Revisorer skal i dag ind, at vurdere om selskaberne er i stand til at kunne fortsætte deres 

drift. Førhen var revisors holdning, at hvis selskaberne ikke havde likviditetsproblemer ved årsafslutningen, 

ville de blive anset for, at kunne fortsætte sin normale drift det næste år. 1  

Eftersom der var forskellige holdninger til udarbejdelsen af årsregnskaber, blev der i maj 1981 udarbejdet 

revisionsvejledning nr. 6, som omhandlede revisors stillingstagen til virksomhederne med going concern. 

Vejledningen skulle hjælpe revisorerne til, at vurdere hvorvidt virksomhederne ville være i stand til, at 

fortsætte sin normale drift.  Denne revisionsvejledning blev ændret igen i marts 1997, og blev omdannet til 

revisionsstandard 570 going concern i april 2004.2  

Da erklæringsbekendtgørelsen3 trådte i kraft, gav den revisorerne retningslinjer til, hvordan de skulle 

forholde sig, når de skulle afgive erklæringer med sikkerhed.   

Årsregnskabsloven trådte i kraft i 1980’erne, hvilket betød, at det nu blev et lovkrav for selskaberne at 

aflægge deres årsregnskaber efter going concern princippet, medmindre andet fremgik af årsregnskabet.  

Foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR) udarbejdede indtil år 2000 revisionsvejledninger, som skulle 

vejlede revisorerne i, hvordan de skulle forholde sig med hensyn til udarbejdelsen af årsregnskaber. 

Revisionsvejledningerne er blevet erstattet med revisionsstandarderne (RS). Revisionsstandarderne er 

udviklet i overensstemmelse med international revisionspraksis og dermed tilpasset den danske lovgivning.  

De statsautoriserede revisorer er underlagt love der har den betydning, at revisionsvirksomheden kan blive 

udvalgt til kvalitetskontrol, som er et tjek på, at de hele tiden lever op til de krav og love der er gældende. 

Hvis de ikke lever op til kravene, vil de risikere at blive idømt bøder.  

Virksomheder har pligt til, at aflægge årsregnskab en gang årligt. Ved årsafslutningen bliver der udarbejdet 

en årsrapport, som skal være indsendt til erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter årsafslutningen. Senest 

6 måneder efter årsafslutningen skal virksomhederne have indsendt skatteoplysninger til SKAT i form af 

selskabsselvangivelse.   

Det er nu blevet et krav, at virksomhederne skal indsende deres årsrapporter digitalt til Erhvervsstyrelsen 

fremfor papirudgave som før hen. Indberetningen kaldes for XBRL indberetning. ”Der stilles med 

                                                           
1
 Info fremkommet ved forespørgsler til revisorer  

2
 www.fsr.dk, Revisionsvejledninger 1978-2000 

3
 https://www.retsinformation.dk, erklæringsbekendtgørelsen 

http://www.fsr.dk/
https://www.retsinformation.dk/


 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

10 
 

indførelsen af digitale regnskaber ikke ændrede krav til indholdet af regnskabet. Det handler alene om et 

nyt format. Erhvervsstyrelsen har udviklet og vedligeholder en taksonomi for årsrapporter, som udarbejdes 

efter ÅRL.”4 

Begrebet going concern 

Going concern er et begreb med betydningen, at selskaber vurderes til, at være i stand til, at kunne 

fortsætte deres normale drift i minimum 12 måneder efter regnskabsaflæggelsen. Selskaber har som 

udgangspunkt pligt til, at aflægge et årsregnskab en gang årligt. Det er ikke alle selskaber der har 

revisionspligt og derfor ikke alle selskaber der får en godkendt revisor til, at udfærdige et regnskab for dem. 

Som hovedregel aflægger de danske selskaber deres årsrapporter efter den danske lovgivning – 

årsregnskabslovens regler.  

Ud fra årsregnskabsloven er det ledelsen i selskaberne der har ansvaret for, at der bliver udarbejdet og 

aflagt et årsregnskab for regnskabsåret. Årsregnskabet skal efter årsregnskabsloven kapital 3, § 11, stk. 1, 

give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.5  

Ledelsen aflægger årsregnskabet under forudsætning om, at selskabet vil kunne fortsætte sin normal drift. 

Revisor skal ud fra ledelsens forudsætninger vurdere om han er enig i ledelsens valgte regnskabsprincip. 

Hvis revisor er kommet frem til en konklusion, der modstrider ledelsens vurdering af regnskabsprincippet, 

skal revisor tage forbehold i sin revisionspåtegning jf. bekendtgørelse om godkendte revisors erklæringer6: 

§ 6, Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:  

1) revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder 

væsentlige fejl eller mangler, eller 

2) revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

regnskabet er uden væsentlige fejl 

Revisoren er offentlighedens tillidsrepræsentant, der skal afgive erklæringer med sikkerhed, som kræves i 

forhold til den danske lovgivning.7 Med revisors påtegning vil regnskabsbrugerne kunne vurdere 

rigtigheden af regnskabet, eftersom revisor har været inde at vurdere, samt samle revisionsbevis for 

sikkerheden af regnskabet.  

                                                           
4
 Regnskabshåndbg, PWC, 2015 

5
 https://www.retsinformation.dk, årsregnskabsloven § 11 

6
 https://www.retsinformation.dk, bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, § 6.  

7
 https://www.retsinformation.dk, bekendtgørelse om godkendte revisors erklæringer, § 1. 
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Hvis revisor har begået en fejl, i form af en forglemmelse eller har lavet en fejl med vilje, efter ønske fra 

kunden, har revisor tilsidesat den gode revisorskik, og dermed påtegnet en revisionspåtegning med 

behæftet fejl, som ikke lever op til den danske lovgivning. Sådan en påtegning kan få store konsekvenser for 

regnskabsbrugerne, da en forkert påtegning kan give regnskabsbrugerne et forkert bedømmelsesgrundlag, 

når de skal vurdere om virksomheden vil være en attraktiv virksomhed, at investere i eller handle med.    

Revisorer har delte meninger om, hvornår der skal tages forbehold; om en virksomheds evne for going 

concern. Nogle revisorer tager forbehold ved de mindste indikationer på tvivlen om going concern, mens 

andre revisorer undlader et forbehold om evne til, at kunne fortsætte i minimum 12 måneder, trods at der 

kan være flere ting der indikere tvivl om going concern. Der kan være mange usikkerheder forbundet med 

vurderingen af en virksomheds situation. Indikationer der kan spille en vigtig rolle for vurderingen kommer 

jeg ind på senere i opgaven.   

Begrebet going concern har stor betydning for virksomhederne når der skal foretages målinger omkring de 

aktiver og forpligtelser der er i virksomheden. ”Going concern er det helt centrale regnskabsprincip, som er 

den underliggende forudsætning for værdiansættelse af aktiver og forpligtelser i årsrapporten.”8  

I tilfælde af, at ledelsen beslutter at virksomheden må ophøre sin drift, eller beslutter at afvikle sin 

virksomhed helt, er der regler og love der siger, at årsrapporten ikke må udarbejdes ud fra forudsætningen 

om going concern. 

Ved ledelsens beslutning om dette viser det, at ”ledelsen er opmærksom på væsentlige usikkerheder, der er 

tilknyttet begivenheder eller forhold, som kan sætte alvorlige spørgsmålstegn ved virksomhedens evne til at 

fortsætte som going concern.”9 Ved udarbejdelse af et selskabs årsrapport uden forudsætning om going 

concern, skal der efterfølgende oplyses om, på hvilket grundlag årsrapporten så er udarbejdet. 

Årsrapporten skal udarbejdes ud fra likvidationsprincippet, eller ud fra realisationsprincippet, som også 

bliver kaldt for non going concern princippet.10 Dette princip giver et billede af, hvordan de forskellige 

forhold kan se ud med going concern og med non going concern. Selve årsrapporten uden forudsætningen 

for videre drift, bliver lavet med henblik for, at der er et negativt spring fra de grundlæggende 

forudsætninger om going concern.  

                                                           
8
 www.slideshare.net 

9
 IFRS 2010 standarder og fortolkningsbidrag af Anna-Marie Jacobsen og Morten Koch-Hansen, 2010, side 216 

10
 Going concern i retligt perspektiv, af Jesper Seehausen, 2011 side 230 
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Delkonklusion 

Formålet med going concern princippet er, at give virksomheden og regnskabsbrugerne/interessenterne et 

retvisende billede af, hvordan virksomhedens økonomiske situation ser ud. Selve årsregnskabet viser 

virksomhedens resultat for regnskabsåret, samt virksomhedens balance på en bestemt skæringsdato 

(statusdagen), men kan også fortælle regnskabsbrugerne noget om, hvad fremtiden kan bringe af 

begivenheder, som ellers ikke ville være til kendskab for regnskabsbrugeren.  

Når revisor udarbejder årsregnskab for en virksomhed, skal de gå ind at vurdere, ledelsens anvendelse af 

going concern princippet, samt vurdere om, virksomheden har undladt, at tage hensyn til forskellige 

relevante elementer, som kunne have givet indikationer på going concern problemer.  

Finanskrisen har givet øget fokus på virksomhederne, revisorerne, samt revisionspåtegningerne med og 

uden forbehold om going concern.  At revisor afgiver revisionspåtegning med forbehold betyder, at revisor 

ikke er enig med virksomhedens ledelse, for eksempel omkring virksomhedens evne til, at kunne fortsætte 

deres normale drift i minimum de næste 12 måneder. Hvis revisionspåtegningen derimod er uden 

forbehold, altså en blank påtegning, betyder det, at revisor er enig med ledelsens vurdering om 

virksomhedens evne til going concern. Der er altså tale om en kvalitetsmærkning af regnskabet.  
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Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder jævnfør § 1 stk. 2. ”En virksomhed anses 

dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om 

visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov. Dette gælder, uanset 

om virksomhederne helt eller delvis er undtaget fra kravene i de nævnte love.”11 

Virksomhedens ledelse skal sørge for, at virksomheden senest 5 måneder efter årsafslutningen indsender 

et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Dette er et krav for virksomheder, som kan risikere bøder, hvis de ikke 

gør det rettidigt.  

En dattervirksomhed uden aktivitet kan undlade, at aflægge årsrapport og i stedet indsende en 

undtagelseserklæring.12 Der er dog nogle krav som skal overholde for eksempel, at moderselskabet skal 

erklære, at de indestår for alle datterselskabet forpligtelser indtil dattervirksomheden har indsendt en 

årsrapport for sig selv.  ”En virksomhed anses for at være uden aktivitet i regnskabsåret, hvis den ikke 

udøver erhvervsdrivende aktiviteter direkte eller indirekte, ikke besidder kapitalandele i en anden 

virksomhed og ikke har påtaget sig risici.”13 

Det er ledelsens ansvar at sørge for, at virksomheden får aflagt årsregnskab rettidigt. Ledelsen samt 

bestyrelsen skal underskrive årsrapporten når revisor har udarbejdet denne. Underskriften er for, at 

erklære at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den gældende lovgivning, samt at årsrapporten 

giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, samt at resultatet for året er korrekt.  

For at årsregnskabet giver et retvisende billede er der årsregnskabslovens 10 grundlæggende 

forudsætningen, som revisor skal udarbejde regnskabet efter. Årsregnskabsloven § 13 beskriver 

forudsætningerne, og hvilke betydning de har i forhold til aflæggelsen af årsregnskabet. I forbindelsen med 

finanskrisen er der specielt kommet ekstra fokus på 4. punkt, som omhandler going concern. Denne 

forudsætning er indarbejdet i årsregnskabsloven i forbindelse med EU direktiv.   

Årsregnskabslovens 10 grundlæggende forudsætninger § 1314 

1. Klarhed 

2. Substans 

3. Væsentlighed 

                                                           
11

 https://www.retsinformation.dk, årsregnskabsloven § 1, stk. 2 
12

 https://www.retsinformation.dk, årsregnskabsloven § 6 
13

 https://www.retsinformation.dk, årsregnskabsloven § 6, stk. 2 
14

 https://www.retsinformation.dk, årsregnskabsloven § 13 
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4. Going concern 

5. Neutralitet 

6. Periodisering 

7. Konsistens 

8. Bruttoværdi 

9. Formel kontinuitet 

10. Reel kontinuitet 

Punkt nr. 1 – klarhed menes, at regnskabet skal udarbejdes på en klar og overskuelige måde.  

Punkt nr. 2 - Substans, her skal der tages hensyn til de reelle forhold, i stedet for de formaliteter uden reelt 

indhold.  

Punkt nr. 3 - Væsentlighed, skal alt der, er væsentlig indgå i årsrapporten. Alle forhold der er relevante skal 

med, medmindre de er ubetydelige.  

Punkt nr. 4 – Going concern, er der ekstra fokus på efter finanskrisen, da det er her virksomheden bliver 

vurderet om deres drift af en aktivitet vil formodes, at kunne fortsætte i minimum 12 måneder, medmindre 

den ikke skal, eller ikke anses at kunne fortsætte.  Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt 

indregning og måling tilpasses med denne afvikling.  

Punkt nr. 5 – Neutralitet menes, at enhver værdiændring skal vises i regnskabet. Dette er uanset om 

indvirkningen er på resultatopgørelsen og på egenkapitalen. 

Punkt nr. 6 – Periodisering, betyder at begivenheder, værdiændringer eller transaktioner skal indregnes når 

de indtræffer, uanset hvornår betalingstidspunktet er.  

Punkt nr. 7 – Konsistens menes, at indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet. 

Punkt nr. 8 – Bruttoværdi har betydningen, at hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal 

indregnes og måles hver for sig. De enkelte forhold må heller ikke modregnes med hinanden.  

Punkt n. 9 – Formel kontinuitet, har betydningen, at primo balancen for regnskabsåret skal svare til ultimo 

balancen for det foregående regnskabsår. 

Punkt nr. 10 – Reel Kontinuitet, betyder at regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, 

indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år. 

Man kan lave ændringer, hvis ændringen vil gøre, at regnskabet giver et bedre retvisende billede af 
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virksomheden eller hvis ændringen er nødvendig for at overholde nye regler ved overgangen til ny 

regnskabsklasse, lovændring mm.  

Hvis årsrapporten ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, samt at den ikke giver et retvisende 

billede, kan det give strafbøder til ledelsen og bestyrelsen. Hvis det er revisor der har lavet fejl vil de også 

kunne få bøder for dette. Hvor store bøderne vil lyde på, er forskelligt alt efter hvilke forudsætninger det 

drejer sig om.  

Revisionsstandarder generelt  

Formålet med revisionsstandarderne er, at få udviklet en dansk revisionspraksis i retning af den 

internationale praksis. Som FSR er man forpligtet til, at hjælpe med at fremme udviklingen i offentlighedens 

interesse. Ved revisionsstandarderne forventes, at alle statsautoriserede samt registrerede revisorer 

overholder alle de udsendte/gældende revisionsstandarder. Det er ikke muligt, at etablere 

revisionsstandarder, som vil kunne gælde i alle situationer, som der ville kunne opstå, eller derimod alle 

problemer stillinger, som en revisor vil kunne komme ud for. Da dette ikke er muligt, skal revisor kun 

betragte revisionsstandarderne, som værende grundlæggende principper og dermed værende forslag til, 

hvordan deres arbejdshandlinger skal fungere. Revisoren skal hermed vurdere, hvilke forhold der vil være 

nødvendige for den pågældende sag, samt hvilke forhold der skal til for, at løse virksomhedens 

problemstilling.  

Revisorerne skal dokumentere, hvorfor de har udført de revisionshandlinger de har gjort. Hvis revisor 

åbenlyst overtræder revisionsstandarderne kan det resultere i, at de bliver gjort ansvarlige for en forkert 

vurdering af årsregnskabet.  

Revisionsstandard 570, omhandler going concern, som er den mest relevante standard i forbindelsen med 

vurderingen af et selskabs drift. Denne standard vil blive behandlet i næste afsnit.  

Revisionsstandard - ISA 570 

Aflæggelsen af årsrapporten bliver tit og ofte aflagt med revisionsstandarden 570, som omhandler going 

concern princippet. Standarden omtaler, hvordan udførelsen af revisionen skal give overvejelse til, 

hvorledes ledelsens vurdering er med going concern. Revisoren skal vurdere virksomhedens evne til, at 

kunne fortsætte deres normale drift i minimum de næste 12 måneder. Dette vurdere revisor ved blandt 

andet, at have gennemgået budgetter, lån samt revideret selskabets aktiver og passiver.  Denne 
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revisionsstandard finder kun sted, hvis udarbejdelsen af årsrapporter er med going concern 

forudsætningen. 

Formålet med revisionsstandard 570 er, at give revisorer retningslinjer for, hvilket ansvar der påhviler dem, 

når de skal vurdere, hvorvidt ledelsens syn om anvendelsen af going concern forudsætningen er opfyldt. 

For at kunne vurdere dette skal revisoren ved udførelsen af valgte revisionshandlinger være opmærksom 

på forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.15 Allerede i starten af revisors 

arbejde bør revisor have identificeret, hvilke forhold der har betydning for going concern.  

Hvis revisoren har identificeret forhold der kan indikere going concern problemer for selskabet, men 

ledelsen endnu ikke har foretaget en vurdering, kan revisoren anmode ledelsen om, at de skal påbegynde 

deres vurdering af going concern.  

Formålet med denne handling er, at revisoren tidligt i forløbet får et bedre indblik i, hvad ledelsen selv 

forventer, hvad fremtiden vil bringe dem og selskabet. Samtidig får de et indblik i om ledelsen har overvejet 

og undersøgt mulighederne for, at kunne fremskaffe ekstra kapital til fremtidens drift, hvis dette skulle 

være nødvendigt.  

Under forløbet får revisoren også en fornemmelse af, om ledelsen er i stand til, og har til hensigt, at skære 

ned i antallet af medarbejdere, samt minimere deres omkostninger generelt, hvis virksomheden har 

likviditetsproblemer og dermed har behov for, at minimere deres omkostninger. Ledelsen skal være i stand 

til, at lave nedskæringer, hvis behovet er, så virksomheden vil være i stand til, at betale/afdrage på deres 

gæld i stedet for.  

Revisionsstandarden omtaler, at det er ledelsens ansvar, at vurdere virksomhedens evne som going 

concern. Revisoren skal efterfølgende vurdere ledelsen bedømmelse af virksomhedens evne til, at kunne 

fortsætte deres drift. Ledelsen og revisoren skal vurdere samme periode, som ofte vil være ved 

årsafslutningen af regnskabet.  

Hvis virksomheden de tidligere år, har været i stand til, at generere overskud i virksomheden, vil kravene til 

revisoren være mindre omfattende. Hvis virksomheden har haft overskud de seneste år, vil behovet for, at 

revisoren foretager en mere dybdegående analyse af virksomhedens forhold være væsentlig mindre.  

Er der derimod forhold/elementer der indikerer, at der er tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

deres drift, skal revisoren udføre yderligere revisionshandlinger for, at få risikoen bragt ned på et 

                                                           
15

 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 570 
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acceptabelt niveau. Revisoren skal gøre følgende i forbindelsen med vurderingen af going concern, hvis der 

er indikationer på tvivl og virksomhedens evne til, at kunne fortsætte jævnfør revisionsstandard 570: 

1) Gennemgå ledelsens planer for fremtidige handlinger på basis af virksomhedens going concern 

bedømmelse. 

2) Opnå skriftlige udtalelser fra ledelsen vedrørende deres planer for virksomhedes fremtidige 

handlinger.  

3) Indsamle tilstrækkeligt egnet revisionsbevis gennem revisionshandlinger, som revisoren har anses 

for, at være nødvendige, inklusiv overvejelser af virkningen af ledelsens eventuelle planer og andre 

kompenserede faktorer for at be- eller afkræfte om der er betydelig usikkerhed om den fortsatte 

drift. 

 

Hvis ledelsens egen vurdering af virksomhedens evne til going concern princippet, viser en form for 

indikationer af væsentlige problemer, skal revisoren undersøge, hvilke forhold ledelsen har tænkt sig, at 

gøre noget ved, for at kunne mindske risikoen for en konkurs. Det kan for eksempel være, ved at afskedige 

et vis antal medarbejder, lave en kapitaltilførsel, afvikling af virksomhedens aktiver med mere.  

Revisoren skal som omtalt tidligere i opgaven lave et forbehold i sin revisionspåtegning vedrørende going 

concern tvivlen, med mindre, at de kan opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis i form af en skriftelig 

bekræftelse på, at ledelsen har til hensigt, samt mulighed for, at foretage de nødvendige nedskæringer der 

er påkrævet, før virksomhedens fremtidige drift ikke vil være væsentlig truet. Revisoren kan her nøjes med, 

at udforme en supplerende oplysning i sin revisionspåtegning. Jeg omtaler revisors påtegning, med 

forbehold og supplerende oplysninger senere i opgaven.  

De mest relevante revisionshandlinger revisorer foretager, når der er betydelig usikkerhed om den fortsatte 

drift, er revision af budgetter, gennemgang af bogføringen i nyt år, revision af hvorvidt låneaftaler er, eller 

ser ud til at blive misligholdt således, at banken vil kræve lånet indfriet, sende advokatbrev og forespørge 

advokaten om forventninger til fremtidige afgørelser, som kan påvirke virksomhedens finansielle stilling, 

samt revisor kan indhente støtteerklæring fra kapitalejerne om, at de vil stille kapital til rådighed, således at 

virksomheden kan fortsætte driften som planlagt.    

Ved revisionen af det udarbejdede budget skal revisoren vurdere de forudsætninger der ligger til grund for 

budgettet. Samtidig kan revisoren inddrage de kvantitative faktorer fra afsnittet ”indicier på going concern 

problemer, som ses senere i opgaven” for at vurdere, om ledelsens vurdering af fremtiden er realistisk på 

baggrund af tidligere realiserede tal. Såfremt revisoren undersøger det modtagende budget nærmere, og 



 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

18 
 

der her vises en urealistisk fremgang, samt en negativ fremtid kan revisoren på denne baggrund 

konkluderer, at virksomheden vil være i stand til at fortsætte driften det kommende regnskabsår har 

revisoren åbenlyst overtrådt revisionsstandarden 570 og dermed ikke levet op til sin rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Det samme gør sig gældende hvis revisor modtager en støtteerklæring der omtaler, at moderselskabet har 

til hensigt, at stille kapital til rådighed, så datterselskabet kan færdiggøre igangværende projekter, betale 

afdrag på dennes gæld med videre uden, at undersøge nærmere, om moderselskabet selv har 

likviditetsproblemer og dermed ikke vil være i stand til at indfri støtteerklæringen.   

I de tilfælde, hvor der identifikationer med going concern problemer fremgår det tydeligt af 

Revisionsstandard 570, hvilke revisionshandlinger revisor kan udføre, for at opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis for at sikre sig om, at en virksomhed er med going concern. På trods af dette vil der altid 

kunne forekomme begivenheder, som revisoren ikke har nogen chance for at forudsige tidsnok til, at have 

taget højde for dem når de afgiver deres revisions påtegning.  

Det fremgår derfor af revisionsstandard 570, at en revisionspåtegning uden henvisning til usikkerhed om 

going concern ikke kan betragtes, som en garanti for virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det 

skyldes, at revisorens vurdering omfatter et skøn over fremtidige begivenheder, som er foretaget inden han 

afgiver revisionspåtegningen. 

Revisionsstandarden er meget upræcis formuleret, når det kommer til vurderingen af virksomheder, hvor 

der ikke umiddelbart er going concern problemer. Af dennes punkt 6 fremgår det, at når historikken viser 

overskudsgivende drift og let adgang til finansieringskilder, så behøver ledelsens vurdering ikke være 

detaljeret og som følge heraf behøver revisors vurdering normalt heller ikke være det.  

Her er det op til den enkelte revisor at vurdere, hvornår en virksomhed har haft overskudsgivende drift. Er 

det for eksempel nok, at virksomheden har tjent 10 kr. hvert år i løbet af de seneste 5 år, eller er det 

nødvendigt at virksomheden har haft solide overskud der gør, at virksomhedens egenkapital er meget 

solid? Det samme gør sig gældende, når der står ”let adgang til finansieringskilder”. Hvad menes præcis 

med dette? er det nok, at virksomheden har mulighed for, at låne eller tjene penge til den ordinære drift, 

eller skal der også tages højde for, at teknologien og lovgivningen ændrer sig således, at virksomheden vil 

være nødsaget til at foretage nye investeringer i maskiner og andet driftsmateriel, for at kunne følge med 

konkurrenterne? 
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Generelt burde revisionsstandarden 570 gøres mere præcis, således at man henviser til nogle af de 

kvantitative faktorer og fremhæver, at ledelsen og revisoren ikke behøver, at foretage sig yderligere 

dybdegående analyse såfremt det kan dokumenteres, at virksomheden eksempelvis har en likviditetsgrad 

på over 200 og en soliditetsgrad på minimum 20 %. Mere præcise formuleringer vil gøre det nemmere for 

revisoren at vurdere, om han har gjort tilstrækkeligt i vurderingen af going concern og dermed opnået et 

tilstrækkeligt revisionsbevis. 

Revisionsstandard 570 kommer med nogle situationer, hvor der kan være tvivl om going concern16:  

- Negativ egenkapital  

- Negative økonomiske nøgletal 

- Manglende betalingsevne til kreditorer ved forfaldsdato 

- Manglende overholdelses evne til betingelserne i låneaftaler 

- Ændring af kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandør 

- Manglende evne til at opnå finansiering af afgørende produktudvikling eller andre vigtige 

investeringer 

- Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser 

- Driftstab eller forringelse af værdien af aktiver, der vil komme til at have betydning for  

pengestrømme 

- Tab af større markeder 

- Manglende opfyldelse af lovmæssige krav 

- Eller ændringer i lovgivningen, som kan påvirke virksomheden negativt.  

 

Disse elementer/situationer kan have betydning for vurderingen om going concern, og derfor skal revisoren 

gå ind, at vurdere ledelsens vurdering om fortsættelse af driften i virksomheden. Selvom både ledelsen og 

revisoren går ind, og skriver i deres påtegninger, at virksomheden har evne til, at kunne fortsætte deres 

drift, er det ikke nogen garanti for, at de kan blive ved med dette. Der er ikke nogen, som kan gå ud at 

forudse, hvad fremtiden vil bringe, og hvordan det vil påvirke virksomheden, så derfor vil der blot blive 

skrevet, at virksomheden ses som værende med going concern, hvis vurderingen viser, at virksomheden vil 

kunne fortsætte på nuværende tidspunkt. 

 

Samtidig går revisionsstandard 700 ind at fortæller om forhold, som kan påvirke revisors konklusion. Dette 

kan være som et omtalt forbehold eller afkræftende konklusion. Revisionsstandard 700 og 
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Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2 fortæller om kravet af supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om 

bogføring af regnskabsmaterialet ikke er overholdt. ”Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis 

lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende 

overtrædelse ikke er uvæsentlig.”17 

Revisionsdokumentation – RS 230 

Revisionsdokumentation vedrører revisionsstandard 230. Formålet med denne standard er, at revisor skal 

kunne dokumentere deres arbejde. Når revisorerne udfører deres arbejde i form af revision på et selskab, 

skal revisoren løbende udarbejde arbejdspapirer for, hver enkelt regnskabspost de er igennem. Gennem 

revisionen udfører revisor en delkonklusion for hver område de har afsluttet.  

Konklusionerne er delkonklusioner i den samlede revisionsproces, som skal hænge sammen med de 

revisionshandlinger revisoren har foretaget. Revisionshandlingerne skal være med til, at opnå en begrundet 

overbevisning for fortsættelsen af selskabet drift, herunder korrektheden af forhold, som tilstedeværelsen 

og værdiansættelsen af debitorer, samt varelager med mere.   

Når revisoren har revideret alle områderne, samt vurderet ledelsens anvendelse af going concern 

princippet, samles alle delkonklusionerne og der dannes hermed en samlet konklusion for hele regnskabet. 

Denne konklusion danner grundlag for revisionspåtegningen.   

Det er således ikke optimalt, hvis revisor ved sin revision af forpligtelser har konstateret, at selskabet ikke 

har været i stand til, at betale A-skat, moms osv. rettidigt på grund af likviditetsproblemer, men samtidig 

afgiver en blank revisionspåtegning. På baggrund af det opnåede revisionsbevis vurderer revisor, om der er 

betydelig usikkerhed der kan rejse tvivl om virksomhedens evne til, at fortsætte driften og på den baggrund 

udformer revisor sin konklusion, som udtrykkes i form af en revisionspåtegning. 
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Ledelsens ansvar 

Ledelsen i virksomheden har ansvaret for, at der bliver aflagt årsregnskab rettidigt. Det er selve ledelsen 

der aflægger årsregnskabet, samt har ansvaret for regnskabet og ikke revisoren selvom de også skriver 

under i rapporten. Ledelsen er ansvarlig for, at årsrapporten bliver aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.  Dette betyder altså, at ledelsen har ansvar for, at lave interne kontroller, som hjælper 

med udformningen af årsregnskabet, samt et ansvar for, at der ikke kommer fejlinformationer, som kan 

have en væsentlig betydning for regnskabet og virksomheden. 

Ledelsen skal skrive en ledelsesberetning, som er en beretning, hvor de beskriver virksomheden, og deres 

udvikling og planer for fremtiden. Selve ledelsesberetningen vil blive læst af regnskabsbruger og 

interessenterne i virksomheden. På grund af dette er ledelsen nødt til, at overveje hvordan de stiller det op, 

og for eksempel, hvordan de giver oplysninger om alle væsentlige forhold, samt om de vil give oplysninger 

hvis de for eksempel har en defekt, som kan have konsekvenser for virksomheden. Ledelsen skal også hu-

ske, at revisorerne gennemgår beretningen, og vurder om de er enige med de resultater de er kommet 

frem til i forhold til ledelsen vurdering samt resultat for virksomheden. Hvis ikke de er enige skal 

revisorerne oplyse dette med et forbehold, og dermed oplyse at tvivlen kan omhandle going concern.  

”Kravene til ledelsesberetningen er forskellige, alt efter hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet 

af. Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten udarbejde 

en ledelsesberetning. Virksomheder i regnskabsklasse B skal kun udarbejde en ledelsesberetning, når der er 

indtruffet væsentlige ændringer i virksomhedernes aktiviteter og økonomiske forhold”18 

Formålet med en ledelsesberetning er, at ledelsen kan supplere med andre oplysninger fremfor, hvilke 

oplysninger der allerede er i årsrapporten. De øvrige oplysninger skal vise en retvisende redegørelse for 

virksomhedens aktiviteter, økonomiske forhold, og virksomhedens finansielle stilling. Beretningen skal 

være med til, at give en bedre forståelse og vurdering af virksomheden. ”Herudover kan der gives andre 

informationer, der ikke udtrykkeligt er krævet af loven, men som er nødvendige for at give et retvisende 

billede.”19 Eftersom det ikke er alle regnskabsklasser der har krav om en ledelsesberetning, kan den ikke gå 

med ind som en del af det retvisende billede.  

Når ledelsen skal vurdere den økonomiske situationen for virksomheden, er der nogle elementer, som de 

kan vurdere, omkring going concern20: 
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 Regnskabshåndbog, PWC, 2015  
19

 Regnskabshåndbog, PWC, 2015 
20

 Going concern i retligt perspektiv, af Jesper Seehausen, 2011: side 101 
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- Ledelsens pro- eller reaktive vurdering af going concern 

- Niveauet for ledelsens vurdering af going concern 

- Den tidsmæssige placering af og tidshorisonten for ledelsens vurdering af going concern 

- Indholdet af ledelsens vurdering af going concern 

- Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern 

Ledelsens pro- eller reaktive vurdering, kan også kaldes for aktive og passive vurderinger af going concern. 

Den passive vurdering gør, at ledelsen ikke kan holde sig passiv i forhold til going concern, da de er nødt til 

at indse, at der kan være problemer med den fortsatte drift. Denne passive vurdering går ind, at dækker 

den reaktive vurdering fra ledelsen, som gør, at de er nødt til at forholde sig til problemerne om going 

concern problemet. Ledelsen skal ligeledes vurdere niveauet for tilstedeværelsen af going concern 

forudsætningen, hvilket betyder, i hvor stort et omfang vurdering skal finde sted. Den tidsmæssige 

placering kommer an på, om vurdering af going concern skal tages på balancetidspunktet eller først når 

årsrapporten skal godkendes ved generalforsamlingen. Selve indholdet i ledelsens vurdering vil komme an 

på, hvilke forhold de vælger at inddrage i deres vurdering. Dette kan for eksempel være regnskabsmæssige 

poster, som kan gå ind at påvirke ledelsens vurdering om den fortsatte drift. Ledelsen skal have nogle 

kriterier for at bevise, at årsregnskabet skal udarbejdes på baggrund af going concern princippet. Der kan 

for eksempel være tale om fortolkning eller en bevis proces, som går ind og påvirker ledelsens vurdering 

om den fortsatte drift. Bevis processen er, hvor de økonomiske situationer kommer til syne, og dermed kan 

påvirke ledelsen, samt revisors vurdering. Her kan man se de gældende situationer og dermed tage stilling 

til fremtiden ud fra dette.  

Revisors påtegning – RS 700, RS 705 og RS 706 

Revisors påtegning er delt op i 3 revisionsstandarder i RS 700, RS 705 og RS 706. Revisionsstandard 700 

omhandler alt det generelle om revisionspåtegningen, hvor revisionsstandarden 705 omhandler de 

modificeret revisions påtegninger med forbehold, og revisionsstandard 706 omhandler de modificeret 

påtegninger, hvor revisor afgiver med supplerende oplysninger.  

 

Revisionsstandard 700 

Revisionsstandard 700 er udarbejdet for, at skabe ensartethed i alle revisionspåtegninger der afgives i 

årsregnskaberne. ”Når revisionen er udført i overensstemmelse med ISA'erne, fremmer ensartetheden i 

revisors erklæring troværdigheden på det globale marked ved at gøre de revisioner, som er foretaget i 
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overensstemmelse med globalt anerkendte standarder, nemmere at identificere.” 21 Udover at skabe 

ensartethed i revisionspåtegningerne, er det også for, at gøre det let forståeligt, samt at gøre det nemt for 

regnskabsbrugerne at identificere, hvornår en revisionspåtegning er modificeret og dermed har et 

forbehold eller supplerende oplysninger som regnskabsbrugerne skal være opmærksomme på.  

Selve denne revisionsstandard omhandler kun situationer, hvor revisoren udelukkende er i stand til, at 

afgive en blank påtegning i regnskabet. En blank påtegning er betydningen for, at revisor har konkluderet, 

at deres revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at afgive en påtegning uden forbehold. Modificeret 

påtegninger bliver omtalt senere i afsnittene om revisionsstandard 705 og revisionsstandarden 706.  

Det fremgår af revisionsstandarden, at det er revisors mål, at komme frem til konklusioner som danner 

grundlag for det opnåede revisionsbevis og ”at udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der 

også beskriver grundlaget for konklusionen.”22 Herunder skal revisor konkludere, om regnskabet aflægges i 

henhold til gældende lovgivning og om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt til at konkludere, at 

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

Når selve revisoren afgiver en ”blank påtegning” erklærer han sig på, at regnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. For at kunne 

konkludere, at regnskabet giver et retvisende billede skal revisoren blandt andet have opnået tilstrækkeligt 

revisionsbevis for at årsregnskabsloven 10 forudsætninger i § 13 er opfyldt. Hvis revisoren kommer frem til, 

at de grundlæggende forudsætninger ikke er opfyldt vil revisor ikke kunne afgive en blank påtegning, og 

skal dermed afgive en modificeret påtegning.  

Revisor skal drøfte forholdene med ledelsen, hvis de ikke mener, at regnskabet giver et retvisende billede.  

”Hvis regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i en begrebsramme for regnskaber, 

der giver et retvisende billede, ikke giver et retvisende billede, skal revisor drøfte forholdet med ledelsen og, 

afhængigt af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og hvordan forholdet løses, afgøre, 

om det er nødvendigt at modificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705”.23 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 700 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 700 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 700 
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Revisionsstandard 705 

Revisionsstandard 705 omhandler modificeret revisionspåtegning, som har betydning for revisors 

påtegning. Når revisoren har udarbejdet et årsregnskab, med en konklusion om forhold, der kan indikere, 

at der er usikkerhed om den fortsatte drift, skal revisoren udarbejde en modificeret påtegning, som betyder 

at de skal indsætte et forbehold om usikkerheden om den fortsatte drift. 

Der er tre typer for modificerede konklusioner. Der er en konklusion med forbehold, en afkræftende 

konklusion og en manglede konklusion.  

Hvilken type konklusion revisor skal vælge afhænger af24:  

1) arten af det forhold, der er årsag til modifikationen, dvs. om regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation eller - hvis der er tale om manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis - kan indeholde væsentlig fejlinformation, og 

2) revisors vurdering af, hvor gennemgribende forholdets indvirkninger eller mulige indvirkninger på 

regnskabet er 

Revisoren skal afgive en modificeret konklusion i revisors påtegning, når revisor kan konkludere, at det 

opnåede revisionsbevis af regnskabet ikke er uden væsentlige fejl, eller hvis revisor slet ikke er i stand til at 

indsamle dokumentation så deres revisionsbevis ikke vil være tilstrækkeligt og dermed ikke kan konkludere 

om regnskabet er uden væsentlige fejl.  

Hvis et af disse forhold forekommer skal revisor afgive en modificeret revisionspåtegning.   

  Revisor skal udtrykke en konklusion med forbehold, når25: 

1. revisor - efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis - konkluderer, at 

fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende, for regnskabet, 

eller 

2. revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan 

baseres på, men revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle 

uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige, men ikke gennemgribende. 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 705 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 705 
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Hvis revisoren afgiver en modificeret påtegning med afkræftende konklusion, er det når revisoren 

konkluderer, at det opnået tilstrækkelige og egnet revisionsbevis har fejlinformationer enten enkelte eller 

flere som vil have en væsentlig påvirkning for regnskabet. 

Hvis revisoren kommer frem til den konklusion, at de er ude af stand til at opnå et egnet revisionsbevis kan 

de vælge, at lave en modificeret påtegning med manglende påtegning. ”Revisor skal ikke udtrykke en 

konklusion, når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen 

kan baseres på, og revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede 

fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende.”26 

Når revisor har konkluderet, at de skal afgive en modificeret påtegning, skal de beskrive de forhold, som 

ligger til grund for den modificerede påtegning. Selve afsnittet med begrundelsen af årsagen skal revisoren 

placeres før konklusionen og bruge overskriften ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for 

afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion”.27  

Hvis revisoren oplyser om nogle forhold, som de har vurderet at have betydning for den fortsatte drift skal 

de overveje at afgive deres påtegning med et forbehold. Erklæringsbekendtgørelsens § 6, omtaler, hvornår 

revisor skal tage forbehold i sin påtegning28: 

1) revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige 

fejl eller mangler, eller 

2) revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

regnskabet er uden væsentlige fejl. 

 

Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 2 lister de forbehold situationer op, som kan forekomme. Uenighed 

med ledelsen ligger til grund for, at revisoren ikke mener at29: 

1) regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte 

regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav, 

2) regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade 

krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 705 
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 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 705 
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 https://www.retsinformation.dk, Erklæringsbekendtgørelsen § 6 
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 https://www.retsinformation.dk, Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 2 
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3) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, 

ikke er tilstrækkeligt oplyst, 

4) regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke 

er opfyldt, 

5) forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 

6) revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, 

eller 

7) regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre 

bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 

Hvis en revisorer har oplyst om et forbehold, kan det komme til, at have en betydning ved ge-

neralforsamlingen i virksomheden, idet at revisoren ikke mener at regnskabet bør godkendes. Revisoren 

skal dermed noter dette i revisionspåtegningen, som der også står i erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 5. 

”Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen 

ikke bør godkende regnskabet.”30 

Dette krav kan være relevant, hvis ledelsen har vurderet, at regnskabet skulle udarbejdes med den 

forudsætning om going concern, hvor revisor har konkluderet, at der er usikkerhed om den fortsatte drift.  

 Figur 1: Oversigt over usikkerhed om den fortsatte drift, regnskabsprincippet going concern. 

 

 

Going concern valgt som 

regnskabsprincip 

 

 

Relevant valg 

Omtale af usikkerhed 

Tilstrækkelig Utilstrækkelig 

Supplerende oplysning  

(§ 7, stk. 1) 

Forbehold 

(§ 6, stk. 2, nr. 3) 

Ikke relevant valg Afkræftende konklusion 

 (§ 6, stk. 2, nr. 4) 

Going concern ikke valgt 

som regnskabsprincip 

Relevant valg Supplerende oplysning 

 (§ 7, stk. 1) 

Ikke relevant valg Afkræftende konklusion  

(§ 6, stk. 1, nr. 1) 

Kilde: Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  

Figuren viser, hvornår der vil være tale om usikkerhed omkring going concern, hvis dette er valgt som 

regnskabsprincip. Hvis ikke dette er valgt som regnskabsprincip kan man også se, hvilke usikkerheder der er 

tale om, samt hvad der er relevant og ikke så relevant for valget.  Om det er et relevant valg eller ej, kan 

                                                           
30

 https://www.retsinformation.dk, Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 5 

https://www.retsinformation.dk/


 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

27 
 

man se i erklæringsbekendtgørelsen i § 6 og § 7, hvor man kan læse om kriterier for forbehold, samt andre 

forhold, som påvirker revisors konklusion om regnskabet.   

I den uafhængige revisors påtegning skal de ind, at konkludere på ledelsespåtegningen, som ledelsen har 

udarbejdet via årsregnskabet. Revisoren skal blot gå ind og læse, hvad ledelsen har skrevet, og dermed 

oplyse i deres påtegning, om de er enige med ledelsen eller ej. Hvis ikke de er enige skal revisor enten tage 

forbehold, eller udarbejde en supplerende oplysning, hvor regnskabsbrugerne kan læse, hvilke forhold 

revisoren mener der er problemer med. Selve udtalelsen om ledelsespåtegningen skal komme efter de 

supplerende oplysninger, hvilket betyder, at udtalelsen om påtegningen skal placeres nederst i 

påtegningen. 

Hvis revisor har vurderet, at der er usikkerhed om den fortsatte drift samt, at virksomhedens ledelse ikke 

fyldestgørende har redegjort for disse forhold i ledelsesberetningen. Nedenstående eksempel er et 

eksempel på, hvordan grundlaget for en konklusion med forbehold, samt konklusion med forbehold kan se 

ud31:  

”Grundlag for konklusion med forbehold 

Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder den 19. marts 20X1. Selskabet har ikke 

været i stand til at genforhandle eller opnå ny finansiering. Denne situation tyder på, at der er en væsentlig 

usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet 

kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. 

Regnskabet og noterne hertil giver ikke fyldestgørende oplysning om dette forhold.” 

”Konklusion med forbehold 

Bortset fra den ufuldstændige oplysning, der henvises til i afsnittet "Grundlag for konklusion med 

forbehold", er det vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede 

(eller "giver et retvisende billede") af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 20XI og af resultatet af 

dets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med....” 

Såfremt der er flere usikkerhedsfaktorer som er betydningsfulde og væsentlige for regnskabet, eller der er 

en begrænsning i revisors arbejde kan revisor vælge at afgive en påtegning hvoraf det fremgår, at han er 

ude af stand til, at udtrykke en konklusion om regnskabet. I disse tilfælde kan det fremgå af påtegningen, at 

revisor ikke har været i stand til at udføre revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder 
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og det fremgår derfor af konklusionsafsnittet, at revisionen ikke har kunnet gennemføres og som følge 

deraf udtrykkes ingen konklusion om årsrapporten32.  

Hvis revisor derimod afgiver en påtegning med en afkræftende konklusion, kan det skyldes at der er 

usikkerheder omkring den fortsatte drift.  

Eksempel på en afkræftende konklusion nedenfor:33 

”Grundlag for afkræftende konklusion 

Selskabets aftaler om finansiering udløb, og restgælden forfaldt den 31. december 20X0. Selskabet har ikke 

været i stand til at genforhandle og opnå ny finansiering og overvejer anmeldelse af konkurs. Disse 

begivenheder tyder på en væsentlig usikkerhed. der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at 

fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine 

forpligtelser som led i den normale drift. Regnskabet og noterne hertil indeholder ikke oplysninger om dette 

forhold.” 

”Afkræftende konklusion 

Som følge af manglende oplysninger som nævnt i afsnittet "Grundlag for afkræftende konklusion" er det 

vores opfattelse, at regnskabet ikke giver et retvisende billede (eller "giver et retvisende billede") af 

selskabets finansielle stilling pr. 31. december 20X0 og af resultatet af dets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret i overensstemmelse med….” 

Når revisor afgiver en påtegning med forbehold vil det, som allerede nævnt fremgå af revisors konklusion, 

at regnskabet giver et retvisende billede, bortset fra det i forbeholdet anførte. Men med en afkræftende 

konklusion vil det fremgå af revisors konklusion, at han som følge af det i forbeholdet anførte, mener at 

regnskabet ikke giver et retvisende billede. Konklusionerne med supplerende oplysninger, forbehold eller 

en afkræftende konklusion afgives, når regnskabet er aflagt efter going concern princippet.  

 

Revisionsstandard 706 

Revisionsstandard 706 omhandler revisionspåtegninger med supplerende oplysninger. Når revisoren 

udarbejder årsregnskaber, og støder på forhold som har sat sin tvivl virksomhedens fortsatte drift, kan 

revisor vælge at afgive en påtegning med en supplerende oplysning vedrørende going concern. Hvis 

                                                           
32

 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 705 
33

 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard 570 

https://revisor.karnovgroup.dk/
https://revisor.karnovgroup.dk/


 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

29 
 

revisoren afgiver en supplerende oplysning frem for et forbehold, skyldes det at revisor har vurderet, at der 

er tilstrækkelig oplysninger i regnskaber, som beskriver forhold der kan rejse betydelig tvivl om going 

concern. Når revisor skal vurdere dette kigger han på, om regnskabet tydeliggør for regnskabsbrugeren, at 

der er en risiko for, at virksomheden ikke kan realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under 

normal drift34. 

Der er forskellige former for supplerende oplysninger, som supplerende oplysninger vedrørende forståelse 

af regnskabet eller supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Forskellen på disse er, at 

revisor har vurderet, at supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet har en stor 

betydning/vigtighed, som kan være afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen betyder, at revisor henviser til et eller flere 

forhold, som ikke er oplyst i regnskabet, men som revisor har vurderet er relevant for regnskabsbrugernes 

forståelse af revisionen.35    

Når revisor vælger at afgive en erklæring med en supplerende oplysning, skal revisor huske at36: 

1) medtage oplysningen umiddelbart efter konklusionen i revisors erklæring 

2) bruge overskriften "supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet" eller anden 

passende overskrift 

3) i den supplerende oplysning indsætte en tydelig henvisning til det forhold, der fremhæves, samt til 

det sted i regnskabet, hvor der kan findes relevante oplysninger, der beskriver forholdet fuldt ud 

4) anføre, at revisors konklusion ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er fremhævet  

 

Nedenstående eksempel på supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet37: 

”Uden at tage forbehold for vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf 

det fremgår, at selskabet har haft et tab på ZZZZ i regnskabsåret, der sluttede 31. december 200x, og at 

selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med YYY. Disse forhold sammen med de 

i note X øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om 

selskabets mulighed for at fortsætte driften.” 
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Som den supplerende oplysning anfører, har det ikke påvirket revisors konklusion, hvorfor den supplerende 

oplysning anføres efter konklusionen.  

Efterfølgende begivenheder – RS 560 

Revisionsstandard 560 omhandler efterfølgende begivenheder, som har betydning for revisoren. Denne 

revisionsstandard er en vejledning til revisor om deres ansvar i forbindelse med de efterfølgende 

begivenheder, som kan forekomme i selskaberne. De efterfølgende begivenheder kan både være 

begivenheder, som kan forekomme mellem balancedagen og datoen på revisionspåtegningen, men kan 

også være begivenheder, som er blevet konstateret efter datoen for revisionspåtegningen.  

Ved efterfølgende begivenheder skal revisoren ind, at vurdere begivenhedernes konsekvenser for 

regnskabet samt på revisionspåtegningen.  

Der kan være både positive og negative begivenheder, som kan indtræde efter balancedagen, men som kan 

have en påvirkning på regnskabet.  

Der er to sags begivenheder som bliver omtalt i revisionsstandarden 56038: 

1. Begivenheder der giver yderligere bevis vedrørende forhold, der eksisterede på balancedagen 

2. Begivenheder der tyder på forhold, der er opstået efter balancedagen 

 

Som omtalt tidligere i opgaven skal revisoren udføre en del revisionshandlinger, for at kunne opnå et 

tilstrækkeligt revisionsbevis. Begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen, kan kræves reguleret 

eller oplyst i regnskabet, hvis de kan identificeres. Revisionshandlingerne udføres i tillæg til handlinger, som 

bliver udført på transaktioner der indtræffer efter balancedagen. Der kan her være tale om for eksempel 

periodeafgrænsningsposter og betaling af kreditorer, for netop at kunne opnå revisionsbevis af 

saldobalanceposterne.  

Revisoren behøver ikke, at udføre en kontinuerlig gennemgang af alle områder, hvis de tidligere 

revisionshandlinger har resulteret i tilfredsstillende delkonklusioner. Nogle revisionshandlinger som kan 

bekræftes af begivenheder kan revisoren kræve en form for regulering af området, eller ændring af 

oplysninger i regnskabet. Dette udføres som regel så tæt, som muligt på datoen for revisionspåtegningen.  

                                                           
38

 https://revisor.karnovgroup.dk, Revisionsstandard - 560 
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Der vil i disse tilfælde blive taget højde for revisorens risikovurdering samt revisionshandlinger. Det kan for 

eksempel være: 

- Gennemgang af forretningsgange, som er tilrettelagt af ledelsen og som skal sikre, at efterfølgende 

begivenheder bliver identificeret. 

- Gennemlæsning af diverse referater af generalforsamlinger og møder afholdt efter balancedagen, 

samt forespørgsel om forhold, som måtte være behandlet på møder, hvorfra der endnu ikke 

foreligger referater. 

- Forespørge ledelsen, om der er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke 

regnskabet. 

 

Udover ovenstående eksempler, vil revisoren kunne stille spørgsmål til ledelsen om deres planer med 

mere:   

- Hvorvidt der er planlagt eller foretaget salg eller køb af aktiver 

- Om der er udstedt nye aktier, gældsbreve eller indgået aftale om eller planlagt fusion eller 

likvidation 

- Om der er sket ændring i risikoområder og eventual forpligtelser 

- Om der har været eller om der kommer begivenheder, som vil medføre, at der skal foretages en 

revurdering af anvendt regnskabspraksis. Dette ville være tilfældet, hvis der skulle indtræffe 

begivenheder, som kunne rejse tvivl om going concern princippet. 

 

Det er ikke sikkert, at man som revisor revidere alle selskaber i en koncern. Det kan være, at en afdeling 

eller et datterselskab bliver revideret af en anden revisor. Hvis dette er tilfældet bør man, som revisor selv 

overveje, hvordan den anden revisor har gjort, samt overveje den anden revisors revisionshandlinger, 

vedrørende begivenheder efter balancedagen og dermed behovet for, at skulle informere den anden 

revisor om den forventede dato for afgivelse af revisionspåtegningen.  

Når revisor udarbejder et årsregnskab for et selskab, kan revisoren blive opmærksom på væsentlige 

forhold, som vil have en stor betydning for regnskabet. Hvis dette er tilfældet skal revisor ind at vurdere, 

om forholdene er korrekt indarbejdet, samt om forholdene er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet.   

Revisor har intet ansvar for at udføre revisionshandlinger eller foretage forespørgsler vedrørende 

regnskabet efter datoen for revisionspåtegningen. I perioden fra datoen for revisionspåtegningen indtil 
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datoen for den endelige godkendelse af regnskabet har ledelsen ansvaret for, at revisor informeres om 

forhold, som kan påvirke regnskabet. 

Hvis revisor efter sin afgivelse af sin revisionspåtegning, men inden regnskabets godkendelse på 

generalforsamlingen, får kendskab til forhold, som kan have væsentlige indvirkninger på årsregnskabet, bør 

revisoren overveje, hvorvidt de bør ændre regnskabet, da det skal give det mest retvisende billede af 

virksomheden. Revisoren bør drøfte forholdende med ledelsen, samt træffe beslutninger derefter. Hvis 

ledelsen ændrer i regnskabet, bør revisoren i denne forbindelse udføre flere revisionshandlinger, som er 

nødvendige i de enkelte situationer, og dermed ændre regnskabet med en ny revisionspåtegning.  

Der kan være tilfælde, hvor ledelsen ikke mener det er nødvendigt, at ændre regnskabet, selvom det kan 

være væsentlige forhold der er på spil. Hvis dette er tilfælde, bør revisoren pålægge ledelsen ikke, at 

offentliggøre regnskabet samt revisionspåtegningen over for tredjemand.  

Efter regnskabets endelige godkendelse har revisor ingen pligt til at foretage forespørgsler angående det 

godkendte regnskab. Hvis revisoren efter regnskabets endelige godkendelse på generalforsamlingen får 

kendskab til forhold, som eksisterede på datoen for revisionspåtegningen, og som, hvis de havde været 

kendt, ville have medført modifikationer af revisionspåtegningen, skal revisor overveje, om regnskabet skal 

ændres og drøfte dette med ledelsen. Ledelsen kan vælge at ændre regnskabet og hvis dette er tilfældet, så 

skal revisor udføre de revisionshandlinger, som anses for nødvendige samt gennemgå de tiltag, som 

ledelsen har påbegyndt for at sikre, at alle modtagere af det tidligere godkendte regnskab med 

revisionspåtegning bliver informeret om situationen, og i sidste ende afgive en ny revisionspåtegning på det 

ændrede regnskab.  

Der skal være en supplerende oplysning i den nye revisionspåtegning der henviser til ledelsesberetningens 

redegørelse for ændringen. Den nye revisionspåtegning må ikke dateres tidligere end datoen for det 

ændrede regnskab, og revisionshandlingerne skal dække frem til denne dato. 
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Delkonklusion 

Formålet med aflæggelsen af årsrapporter er, at vise at selskaberne giver et retvisende billede af resultatet 

for regnskabsåret samt balanceposterne pr. statusdagen.  Det er ledelsens ansvar at sørge for, at 

regnskabet bliver aflagt til tiden, samt at det giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver.  

Det er revisors opgave at indsamle tilstrækkelig med revisionsdokumentation efter revisionsstandard 230 

og på den baggrund opnå et egnet revisionsbevis, som revisor afgiver sin revisionspåtegning efter. 

Revisionspåtegningen skal tydeliggøre for regnskabsbrugerne, hvad konklusionen af deres revision er, samt 

gøre det tydeligt for regnskabsbrugeren, at den gældende lovgivning er overholdt, og samtidig vise om der 

er usikkerheder om virksomhedens fortsatte drift.  

Kravene til revisor ved vurderingen af going concern er primært styret af revisionsstandard 570, som har 

rod i international lovgivning. Udover de generelle retningslinjer, som revisionen skal følge ved sin 

vurdering af going concern, er det også nogle revisionshandlinger, som skal udføres når tvivlen om den 

fortsatte drift er konstateret.  

Hvis revisoren konkluderer, at der er tvivl om going concern, skal de oplyse i påtegningen med et forbehold 

efter revisionsstandard 705, hvis de har vurderet, at det har væsentlig betydning for regnskabet og den 

fortsatte drift. Hvis der derimod er nogle forhold, som er oplyst i regnskabet, men som kan være tegn på 

usikkerhed, kan revisor oplyse dette via en supplerende oplysning efter revisionsstandard 706.  

Revisor skal fokusere på, at opfylde de 10 grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven § 13, når de 

skal vurdere en virksomheds evne til at kunne fortsætte. Disse forudsætninger danner grundlag for hele 

revisors revision og i sidste ende deres konklusion.   
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Krav til revisor 

Kravene til revisor når de skal udarbejde revision i forbindelse med årsafslutningen af en virksomhed bliver 

beskrevet i de pågældende lovgivninger, samt i revisionsstandarderne som revision skal benytte. Tidligere i 

opgaven er revisionsstandarderne blevet beskrevet, som har en betydning for revisor når de udfører 

revision ud fra going concern princippet.  Nedenstående bliver lovene beskrevet, som revisor skal være 

opmærksomme på når de udfører deres revision for et selskab. Det er vigtigt, at revisor overholder de 

pågældende love, samt revisionsstandarder da regnskabet skal give det retvisende billede. Hvis regnskabet 

ikke er udarbejdet efter de pågældende love og standarder kan det få store konsekvenser for både 

selskabet men også for revisor.  

Revisorloven 

Revisorerne bliver anset for, at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er derfor vigtigt at 

virksomheden/kunden ikke har et nærtstående forhold til sin revisor. Revisor skal udføre sine opgaver med 

god revisorskik. God revisorskik betyder, at revisor blandt andet skal udvise fortrolighed, kompetence, 

integritet med mere.39 Ifølge revisorloven § 24, skal revisor være uafhængig. ”En revisor, der udfører 

opgaver omfattet af § 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke 

være involveret i virksomhedens beslutningstagning.”40 Grunden til denne regel er, at der hurtigt kan 

komme splid eller problemer, hvis revisor for eksempel er i familie med direktøren i virksomheden og de så 

havner i en økonomisk krise, som ledelsen mener revisor kunne havde forudset og dermed rådgivet dem 

om. Der kan også ske det, at ledelsen nemmere kan påvirke revisor i den retning de vil have regnskabet, 

hvis de er af nærtstående part med dem.  

Når revisor skal påbegynde sin planlægning af revisionen, er det meget vigtigt, at revisor undersøger og 

dokumentere, at han/hun er uafhængig og habil, samt at de har de fornødne kompetencer til, at kunne 

revidere regnskabet og dermed er opmærksom på, hvor revisionsrisikoen er.  

Revisorloven beskriver betingelser og regler der er for revisorer i forbindelse med deres udarbejdelse af 

årsregnskaber med mere; 
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 https://www.retsinformation.dk, revisorloven § 16 
40
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”Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisions virksomheder, 

vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med 

godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.”41 

Revisorloven § 2, beskriver anvendelsen af revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, samt 

udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven. Samtidig beskriver loven revisors 

afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er bestemt til hverviverens eget brug.   

Revisorloven beskriver også, hvad der kan ske med revisor, hvis de ikke har overholdt loven. § 44, stk. 2 

beskriver, hvad revisor kan risikere, hvis der har været grov forsømmelse. ”Hvis en revisor har gjort sig 

skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver 

grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan 

Revisornævnet frakende godkendelsen for en periode på 6 måneder og indtil 5 år eller indtil videre.”42  

Erklæringsbekendtgørelsen 

Erklæringsbekendtgørelsen er også kaldet bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer. Selve 

bekendtgørelsen er udgivet i forlængelse af ændringerne der er foretaget i revisorlovgivningen. Formålet 

med denne bekendtgørelse, er at give revisorerne klare retningslinjer ved deres afgivelse af erklæringer 

med sikkerhed. ”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 

der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. 

Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger.”43 

Revisorerne udformer erklæringer samt udtalelser, der skal være uafhængig af hvervgiveren, også med 

hensyn til de forhold, som brugerne forventer at tillægge betydning. Revisor skal derfor tage stilling alle 

forhold medmindre at de er uvæsentlige. Erklæringerne som revisorerne udarbejder, skal være let 

forståeligt sprog for regnskabsbruger.  

”Hvis et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i 

årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf. Hvis årsrapporten indeholder en 

ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra 

revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7.”44 Bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, omhandler revisors udtalelse om 
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ledelsesberetningen, om hvorvidt den er gennemlæst, og dermed baseret på den udførte revision af 

årsregnskabet. 

Fra 1. januar 2013 har virksomheder i regnskabsklasse B, har mulighed for, at vælge at få udført 

gennemgangen af regnskabet efter Erhvervsstyrelsens standarder, som også kaldes for Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandarder for små virksomheder, i stedet for gennemgang efter internationale standarder. Hvis 

virksomheder beslutter, at anvende Erhvervsstyrelsens standarder skal det være truffet på den ordinære 

generalforsamling.45 I selve erklæringsbekendtgørelsen er der nederst i bekendtgørelsen bilag 1, fra 

Erhvervsstyrelsen vedr. erklæringsstandarder.  

Planlægningsfasen 

Selve formålet med en revision, er at styrke tilliden til regnskabet. ”Dette opnås ved, at revisor udtrykker en 

konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en 

relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Er der tale om en regnskabsmæssig begrebsramme med 

generelt formål, skal der udtrykkes en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender 

giver et retvisende billede i overensstemmelse med begrebsrammen.”46 Revisor er jf. revisorloven § 16 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og skal dermed afgive en erklæring, om de har konstateret usikkerhed 

vedrørende virksomhedens fortsatte drift.   

Den første fase i hele revisionsprocessen er planlægning. Denne fase er her revisor fastlægger deres 

strategi for opgaven.  

Hvis planlægning er planlagt ordentlig vil det gavne revisionen på flere måder47: 

- den hjælper revisor med at rette opmærksomheden mod vigtige revisionsområder 

- den hjælper revisor med at identificere og løse mulige problemer rettidigt 

- den hjælper revisor med at organisere og lede revisionsopgaven ordentligt, således at den udføres 

på en effektiv og økonomisk hensigtsmæssig måde 

- den bidrager til, at der udvælges medlemmer til opgaveteamet med de rette færdigheder og 

kompetencer til at reagere på forventede risici, og til at arbejdet fordeles mellem dem på passende 

vis 
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- den letter instruktionen af og tilsynet med opgaveteamets medlemmer samt gennemgangen af 

deres arbejde 

- den bidrager til at koordinere det arbejde, der udføres af komponentrevisorer og eksperter, når 

dette er relevant. 

 

I denne fase skal revisor dokumentere, at han er uafhængig, men blot har et acceptabelt kendskab til 

kunden. Det er her revisor tager stilling til, om de har kompetencer til at løse opgaven. Under 

planlægningsfasen skal revisor kunne udføre opgaven effektivt og hensigtsmæssig. Som en start i 

planlægningen kan revisor udarbejde en risikovurdering, som kan udføres i form af Lars-F analysen. Denne 

analyse er for, at sammenholde de forskellige saldi med tidligere år.  

Analysen omhandler: 

Likviditet – Hvor god virksomhedens betalingsevne er 

Aktivitet – Branche, omsætning og vækst 

Rentabilitet – evne til at tjene penge og generere et tilfredsstillende overskud 

Soliditet – Evne til at bære tab 

Faresignaler – Kritiske forhold 

En LARS-F analyse inddrager de kvantitative faktorer, som bliver omtalt senere i opgaven. Hvis revisor 

udfører denne form for risikovurdering kan revisor allerede tidligt i planlægningsprocessen få mulighed for, 

at identificere, hvilke forhold/poster de skal være ekstra opmærksomme på. Revisor vil i denne forbindelse 

også kunne se, hvis der er nogle forhold, der ville indikere going concern problemer, og dermed planlægge 

sin revision herefter.  

”Planlægning er ikke en afgrænset fase i en revision, men snarere en kontinuerlig og iterativ proces, der ofte 

begynder kort efter eller i forbindelse med afslutningen af den foregående revision og fortsætter indtil 

afslutningen af den aktuelle revisionsopgave.”48 

Revisor er nødt til at ændre planlægningen, hvis de finder forhold der indikerer, at der kan være væsentlige 

fejl i regnskabet. Det er som tidligere nævnt vigtigt for revisor, at have kendskab til virksomheden såsom 

virksomhedens omgivelser, struktur, branchen, virksomhedens strategier, forhold om deres interne 

kontroller med mere.  
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Selve planlægningen skal godkendes af underskrivende revisor, inden den udførende revisor kan 

påbegynde revisionen af virksomhedens balanceposter. Revisionen ender ud i en vurdering af going 

concern.  

Revisors ansvar 

Når revisorer får til job, at skulle udarbejde et årsregnskab for en virksomhed, ligger det til grund for, at 

virksomheden går ind under det antal af virksomheder, som har en revisionspligt. Dette gælder alle 

virksomheder, som enten sælger varer, overdrager varer, eller yder varer, eller alt som har tjenester el. 

lignende. Der er dog nogle små virksomheder og andet, som ikke er under dette krav, og derfor ikke 

behøver, at udarbejde et årsregnskab, hvor de skal have en uafhængig revisor til at lave årsrapporten for 

dem. 

En revisors ansvar består i, at revisorerne skal lave en konklusion på det årsregnskab, som de har lavet 

revision på. Selve deres ansvar ligger i, at sikre, at der bliver anvendt de rigtige principper alt efter om der 

going concern eller forbehold for dette. Hvis der er nogle problemer skal revisoren sikre, at problemerne 

kommer til kende via årsrapporten. Selve revisionen skal være i overensstemmelse med danske 

revisionsstandarder. ”Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation.”49 Den udførte revision er for at kunne opnå et revisionsbevis for de beløb og oplysninger 

der blevet tilkendegivet af virksomheden. 

Revisorerne skal udvise god revisorskik, som betyder, at revisoren skal være god og omhyggelig, samt at 

deres faglige viden er tilsvarende, og opfylder de krav, som bliver stillet via de lovgivne regler. Alt dette går 

ind og dækker nogle bestemte normer, som betyder, at det vil være gældende til enhver tid. ”God 

revisorskik er en såkaldt generalklausul – også kaldet en retlig standard eller en rets standard.”50 Selve rets 

standarden giver et udtryk for den kvalitet, som der er i den udførelse af det erhverv, som der nu er tale 

om.    

Efterfølgende bliver der udarbejdet en risikovurdering, hvor revisorerne overvejer de interne kontroller, 

som er relevant for aflæggelsen af årsrapporten. Under konklusionen vurder revisorer også ledelsens skøn, 

hvilket betyder, at de reviderer og undersøger, om det stemmer nogenlunde overens med det ledelsen har 

skrevet i påtegningen.  
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Al revision skal udarbejdes med god revisionsskik, som betyder, at revisorerne ud fra vurderingen af 

væsentlighed og risiko, kan vælge nogle ting, som de vil tage stikprøver af, for at tjekke om det stemmer 

overens med det opgjorte/bogførte. Selve revisionsdelen bliver efterfølgende lavet via nogle stikprøver, og 

bliver dermed kontrolleret om det stemmer ud fra det bogførte/oplyste. 

Hvis årsregnskabet ikke er udarbejdet med god revisorskik og i overensstemmelse med lovgivningen, kan 

revisor stilles til ansvar og dermed havne med erstatningsansvar. FSR – danske revisorer, mener ”… at 

regeringen bør følge EU-kommissionens henstilling fra 2008, der anbefaler, at der lægges et loft over 

revisors erstatningsansvar”51 Revisor bliver i nogle tilfælde erstatningsansvarlige for fejl i årsregnskaber, 

selvom det ikke kun er revisors fejl.  ”I en række større konkurssager bliver revisor holdt økonomisk 

ansvarlig ikke blot for egne handlinger, men også for andres, fordi revisorerne er omfattet af et krav om 

lovpligtig forsikring.”52 
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Revisorers syn på going concern princippet 

Ud fra mit interview har jeg udarbejdet dette afsnit med en samlet konklusion med syn fra 2 revisorer. Da 

jeg fik sat deres svar op mod hinanden kom jeg frem til, at de stort set havde samme holdning til 

revisionsbranchen og deres arbejde. Jeg har gennem opgaven brugt den viden, som jeg fik ved dette 

interview. Bilag 1 viser de spørgsmål, som jeg havde gjort klar inden interviewet. Begge revisorer sidder 

primært med arbejdsopgaver der omhandler små og mellemstore virksomheder. De har begge mange års 

erfaring og er derfor meget opmærksomme på, at de skal være uafhængige når de udfører deres arbejde.  

De udfører begge deres arbejde i forbindelse med den gældende lovgivning samt revisionsstandarder. For 

at holde sig orienteret om ændringer med mere, er de på flere kurser i løbet af året gennem arbejdet, men 

samtidig er de selvfølgelig også selv nødsaget til, at følge med og holde øje om der kommer nye regler med 

mere.   

De udtaler sig begge om, at det er meget forskelligt, hvilket forhold de har til kunderne. Nogle kunder har 

de rigtig meget kontakt, med i løbet af året, mens der er andre kunder, som de kun hører fra når de har 

årsafslutning. De kunder som de har meget kontakt med i løbet af året, er primært for, at rådgive selve 

kunden om diverse forhold som kunden og virksomheden står overfor. Det kan også være rådgivning om 

forhold der kan opstå i fremtiden. De blev spurgt om de tit oplevede, at der var virksomheder som havde 

likviditetsproblemer og dermed going concern problemer. I deres svar var de enige om, at selvfølgelig 

oplever de virksomheder, som har likviditetsproblemer og i den forbindelse ikke kan låne flere penge, og 

dermed må skære ned på deres medarbejder, produktion osv. De kunder vil man altid komme ud for, og 

der vil derfor altid være virksomheder som har going concern problemer. De syntes ikke at det er så mange 

virksomheder, hvor de laver forbehold for tvivlen om det fortsatte drift, som da det var finanskrise.  

Hvis de oplever virksomheder med forhold der kan indikere tvivl om going concern, oplyser de det som 

forbehold eller som supplerende oplysninger, hvis det ikke er forhold der har stor betydning, men som de 

mener, vil være relevant for regnskabsbruger. Inden de udarbejder et forbehold eller en supplerende 

oplysning, informerer de virksomhedens ledelse om de forhold de har konstateret, og hvorfor de mener 

disse forhold giver tvivl om fortsættelsen. På denne måde har de en dialog med ledelsen og rådgiver dem, 

så vidt det er muligt.  

Revisorerne mener selvfølgelig selv, at de har gjort deres arbejde som de skal, og mener derfor ikke, at de 

kunne havde gjort yderligere for, at mindske antallet af konkurser i Danmark. Revisorerne mener derimod, 

at nogle virksomheder selv er skyld i deres konkurser, da de ikke har haft forståelse for, at drive virksomhed 

og dermed blot har brugt penge på for mange ting. Virksomhederne skal have et vis kendskab til deres 
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økonomi og deres behov, så de ikke bruger likviditet på unødvendige ting. Under finanskrisen gik mange 

virksomheder konkurs, da de ikke havde nok, at lave og dermed ikke kunne få det til at løbe rundt. Da 

virksomhederne ikke havde nok at lave, tjente de ikke nok og var derfor ikke i stand til, at betale deres 

leverandører til tiden. Når de ikke kunne betale deres leverandører, ville de ikke få flere materialer, og de 

ville derfor ikke kunne producere nok, så de kunne tjene penge. Hvis virksomheden lukkede gjorde det at 

andre virksomheder ikke kunne få deres produkter, og de ville dermed mangle varer fra en leverandør. 

Dette er en ond cirkel, som revisorerne ikke kan være skyld i.  

De mener, at hvis virksomhederne skal gøre mere for, at undgå likviditetsproblemer, kan de prøve at 

mindske deres omkostninger ved, at finde ud af hvad deres penge går til. Mange virksomheder bruger 

penge på en masse ting, som ikke er nødvendige. Dette er en proces der taget tid og man er derfor nødt til, 

at være tålmodig og tage en ting adgangen. Hvis virksomheden allerede er i likviditetsproblemer, må 

virksomheden gå ind og se på, hvad de for eksempel kan undvære i deres daglige produktion. Det kan være 

alt fra aktiver til medarbejdere. Dette er forskelligt fra virksomhed til virksomhed og derfor forskelligt, hvad 

der skal gøres. Revisorerne rådgiver de kunder som henvender sig og prøver så vidt muligt, at hjælpe dem, 

så de undgår en konkurs.  

De krav, revisorerne skal overholde, kan de jo ikke rigtig gøre noget ved. Man er jo nødt til, at have nogle 

retningslinjer og krav til, hvordan et regnskab skal udarbejdes. De mener derfor, at hvis ikke der var love og 

standarder, som regnskaberne skulle udarbejdes efter, ville der hurtigt komme problemer og 

regnskabsbruger ville derfor have svært ved at vurdere hvor pålideligt et regnskab ville være. De mener dog 

at der er lidt for meget tilsyn med dem som revisor. Alt bliver tjekket og alt skal dokumenteres. Hvis de ikke 

har alt dokumenteret vil det kunne udløse en bøde under en kvalitetskontrol af virksomheden.   

Revisorernes holdning til størrelsen af de bøder de kan blive til tildelt, er at de mener de er alt for høje. 

Revisorernes bødestørrelse er meget høje i forhold til andre brancher. Revisorerne kan næsten risikere at få 

bøder, hvis de sætter et komma forkert i deres påtegning, da nogle mener at det kan være med til at give 

den forkerte betydning om virksomheden og dens forhold. En revisor kan hurtigt få en bøde på kr. 100.000, 

hvor en læge for eksempel kun får en bøde på kr. 10.000 hvis de har udtrykt sig forkert og dermed medført 

en forkert diagnose.  

Revisorerne mener ikke det er fair, at der er så stor forskel på bøde størrelsen, da revisorerne sidder med 

virksomheder og ikke menneskers liv. De syntes det er helt okay at de kan tildeles bøder, hvis de har 

misligholdt deres ansvar og dermed udtrykt sig forkert eller undladt at oplyse om væsentlige forhold. De 

mener blot at størrelsen på bøderne er lidt høje i forhold, til hvad de burde være.  
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Delkonklusion 

Kravene til revisor afhænger af hvilken lovgivning, samt hvilke principper der skal udarbejdes årsregnskaber 

efter. Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på den danske lovgivning, de danske revisionsstandarder, 

som revisor skal have stor fokus på. Revisorloven beskriver, at revisor skal udføre sit arbejde med god 

revisorskik hvilket betyder, at revisor blandt andet skal vise fortrolighed, kompetence, integritet. Revisor 

skal være uafhængig og må derfor ikke være tæt knyttet til kunden, da det hurtigt kan påvirke formen for 

udarbejdelsen af årsregnskabet. Hvis revisor og kunden er tæt knyttet, kan revisor i nogle tilfælde hurtige 

dække over nogle forhold, hvis kunden vil have det.  

I forbindelse med revisorloven, bliver revisionsprocessen omtalt. Inden revisor påbegynder sit arbejde, skal 

de udarbejde en planlægning, hvor de erklærer og dokumenterer at de er uafhængige, samt udarbejder 

undersøgelser/vurderinger om virksomheden. Revisoren kan overveje, at foretaget en risikovurdering 

således, at de tjekker virksomhedens likviditet, aktivitet, fare signaler med mere. 

Revisoren har et ansvar når de udfører revision, hvilket består i, at revisorerne skal afgive en konklusion på 

det årsregnskab, som de har lavet revision på. Selve ansvaret ligger i, at sikre, at der bliver anvendt de 

rigtige principper og afgivet den rigtige påtegning alt efter om der going concern eller forbehold for dette. 

Erklæringsbekendtgørelsen er udgivet i forlængelse med ændringer i revisorloven. Kravene i denne lov skal 

revisor også opfylde ved, at udforme erklæringer samt udtalelser, som skal være uafhængig af 

hvervgiveren.  Revisor skal i forbindelse med udførelsen af sit arbejde tage stilling til alle forhold 

medmindre at de er uvæsentlige.  

Revisors syn på hele revisionsbranchen og deres arbejdsprincipper er ud fra de 2 revisorer jeg har 

interviewet ens. De mener at der er for meget kontrol af branchen og at den mindste uvæsentlige fejl kan 

udløse en bøde. Selvfølgelig skal der være konsekvenser, hvis revisorer har lavet væsentlige fejl, som kan 

eller har påvirket et selskab. Hvis revisor har været ansvarlig for nogle fejl er det kun fair, at de kommer til 

at bøde for det. De mener dog at nogle krav kunne de være foruden, da de mener at de skal gøre det 

samme igen og igen. De skal dokumentere alt, selvom det ikke er væsentligt.    
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Indikationer på going concern 

Det kan ofte være en svær vurdering, når revisor skal vurdere hvorvidt en virksomhed er going concern 

eller ej. Der er ingen virksomheder der gennemgår samme kriseforløb, og derfor er det ikke muligt for 

revisorerne, at placere elementer der indikerer en kommende konkurs på en tidslinje.  

Hvis man derimod følger en virksomhed fra den går konkurs, har man mulighed for at sætte alt på en 

tidslinje, og se hvordan det er gået over årene.  

Selvom man kan følge virksomheder under deres konkurs, er der stadig ikke muligt at kunne generalisere, 

da der er stor forskel fra virksomhed til virksomhed. Hver virksomhed er påvirket af forskellige faktorer i 

dens omgivelser, samt den globale økonomi, som er under konstant udvikling.  

Samtidig kan der ofte være et samspil mellem de kvantitative og kvalitative faktorer, som gør, at 

virksomhederne ikke er going concern og dermed risikere at gå konkurs.   

I revisionsstandarden 570 om going concern er der flere eksempler på indikationer på going concern 

problemer.  

Indikationer på going concern kan opdeles i kvantitative faktorer, som henholdsvis betyder at 

indikationerne kan måles i kroner og øre, og dermed vil fremgå af virksomhedens råbalance eller 

indikationerne kan opdeles i kvalitative faktorer, som ikke vil fremgå direkte af virksomhedens råbalance. 

Her er revisoren nødt til, at have et godt kendskab til virksomheden for, at kunne vurdere virksomhedens 

situation.   

Kvalitative faktorer 

Kvalitative faktorer er ikke elementer man kan tage at føle på, som ved kvantitative faktorer. Ved 

kvalitative faktorer skal revisor gå ned og undersøge virksomhederne, og dermed have en godt kendt skab 

til dem. Hvis revisor opdager en defekt/en fejl i virksomhedens produkt, vil revisor have mulighed for, at 

kunne vejlede virksomheden, så de kan få rettet op på fejlen, og dermed komme på rette vej igen, inden 

det går ud over de kvantitative faktorer, hvor fejlen bliver vist i virksomhedens regnskab.  

Hvis revisor rådgiver virksomheden, vil det på sigt kunne medføre, at færre virksomheder går konkurs 

hvormed det også giver færre muligheder for, at give revisor skylden for ikke at have taget forbehold for 

fortsat drift, når virksomheden senere går konkurs. 
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En anden kvalitativ faktor der spiller ind ved vurderingen af going concern, vil tit være virksomhedens 

omverden. Det vil i mange tilfælde være oplagt for virksomheden, at lave en strategisk analyse, i form af for 

eksempel en SWOT analyse og dermed få identificeret virksomhedens styrker, svagheder, samt muligheder 

og trusler virksomheden kan stå overfor. Sådan en analyse giver virksomheden et godt indtryk af sig selv, 

samt hvilke udfordringer de kan stå overfor, både nu men også i fremtiden.  

Virksomhedens ledelse kunne også overveje, at benytte analyseværktøjet ”PEST-modellen”, som vil 

omhandle virksomhedens eksterne forhold, såsom politiske forhold, økonomiske forhold, sociale, kulturelle 

og teknologiske forhold. Denne analyse vil kunne hjælpe virksomheden med, at få et overblik over hvad der 

påvirker dem, i de forskellige retninger.  

Nogle virksomheder vil på grund af kvalitative faktorer ikke være i stand til, at kunne fortsætte deres 

normale drift (going concern), da det kunne skyldes tab af markedsandele, manglende produktudvikling, 

tab af store debitorer, eller for eksempel tab af en samarbejdspartner, som sælger produkter man skal 

bruge i sin egen produktion.  

Ud over ovenstående forhold, vil der altid være nogle forhold, som virksomheden/ledelsen ikke vil kunne 

have indflydelse over. Dette kunne for eksempel være, ved ændringer i lovgivninger, eller ved finanskriser, 

som tidligere. I sådan et tilfælde kan det være en ond cirkel, da virksomhederne kan risikere, at lukke/ gå 

konkurs grundet de mister debitorer, idet de også selv har været nødsaget til at lukke osv.  

Kvantitative faktorer 

Som nævnt tidligere er kvantitative faktorer, elementer som kan måles i kroner og øre. Hvis en virksomhed 

har likviditetsproblemer kan det være en af de væsentligste elementer der kan indikere, at virksomheden 

er på vej mod en konkurs. At en virksomhed har likviditetsproblemer betyder, at virksomheden er i en 

”tilstand hvor en skyldner er ude af stand til at betale optagen gæld”53  

For at kunne vurdere, om en virksomhed er i stand til, at betale sin gæld som den forfalder, kan man 

beregne nøgletallene for virksomheden. Det vigtigstenøgletal for, at kunne vurdere virksomhedens tilstand 

vil være at beregne likviditetsgraden, da dette nøgletal ser på virksomhedens likvide aktiver i forhold til 

virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser.  
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Den gæld der forfalder inden for et år, som ofte vil være leverandørgæld, skyldig moms, bankgæld, eller 

den kortfristede del af en langfristede gæld bliver sammenholdt med virksomhedens likvide aktiver, som 

kunne være; bankindestående eller debitorer (tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser).  

Har en virksomheden en likviditetsgrad på under 100, skal virksomheden være opmærksom på deres 

fremtidige situation. Også her skal revisorer være opmærksom på virksomhedens likviditetsproblem, og 

derfor vurdere om virksomheden vil være i stand til, at kunne fortsætte deres normale drift i minimum det 

næste år. Jo højere en likviditetsgrad en virksomhed har, jo bedre er deres likviditet og de vil være i stand 

til, at kunne betale deres gæld, som den forfalder. Det vil også være nemmere at kunne argumentere for, at 

revisionspåtegningen er påtegnet med forudsætningen om going concern.  

Hvis likviditetsproblemerne for virksomheden bliver så væsentlig, at gælden overstiger virksomhedens 

aktivers værdi, vil virksomheden ikke være i stand til, at kunne pantsætte eller sælge nogle aktiver for, at få 

nogle penge ud af det, da værdien af aktiver ikke vil kunne dække virksomhedens gæld, da den på 

nuværende tidspunkt ville være højere end aktivernes værdi. Sådan en situation vil kunne ende i en 

konkurs, selvom virksomheden måske har en stor kundeportefølje med mere.     

Der er flere faktorer der kan indikere going concern problemer. En kvantitativ faktor der kan indikere 

problemer kan være at virksomheden har en negativ egenkapital. En negativ egenkapital betyder for 

virksomheden, at deres gældsforpligtelser overstiger deres aktivers værdier. Hvis interessenterne for 

virksomheden ser en negativ egenkapital, kan det for dem betyde, at virksomheden ikke fungerer som den 

burde og dermed droppe at investere i denne virksomhed. Samtidig kan det være svært for virksomheden 

at låne penge i banken, da de også kigger på deres regnskab før de accepter et lån. Alt dette kan på sigt 

medføre at virksomheden går konkurs. 

Hvis virksomheden havner i et likviditetsproblem, kan det skyldes flere grunde. Det kunne fx være, hvis 

virksomheden vælger at investere i et projekt, med forventningen om, at det vil genere pengestrømme på 

sigt. Hvis gælden forfalder før der kommer likvider, kan det medføre at virksomheden ikke vil være i stand 

til, at overholde betingelserne på diverse indgåede aftaler, og dermed havne i en likviditetskrise og på sigt 

gå mod en konkurs.      

Det kan også være, at virksomheden ikke har forretningsgange der er gode nok, til at rykke deres debitorer, 

hvilket også kan gøre at virksomheden havner i likviditetsproblemer, hvis de ikke får likvider ind, som de 

skal afdrage på deres gæld.  
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Konkurs 

Hvis en virksomhed har likviditetsproblemer og dermed ikke kan betale sin gæld når den forfalder, vil de 

efter konkursloven § 17, stk. 2, være insolvente, da de ikke kan opfylde deres forpligtelser. ”En skyldner er 

insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre 

betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.”54 

 Insolvent betyder, at man som skyldner ikke skal kunne betale sine regninger, og at selve problemerne 

med de manglende betalinger ikke skal være nogen forbigående problemer for skyldneren. Dette betyder 

at, hvis en virksomhed ikke kan betale sine regninger til den bestemte dag, er virksomheden dermed 

insolvent, og kan erklæres konkurs. 

Det sker at virksomheder kan komme i økonomiske vanskeligheder, og dermed have problemer med 

betalingen af deres forpligtelser. Til en start kan virksomheden forsøge med, at gå i betalingsstandsning. 

Betalingsstandsning er med den betydning, at virksomheden får en pause fra deres forpligtelser og 

kreditorer. Når en virksomheden vælger, at gå i betalingsstandsning, skal der være et tilsyn med 

virksomheden. Dette vil typisk være en advokat, som virksomheden bruger.  

”Betalingsstandsningen løber i 3 måneder ad gangen i op til et år. I denne periode skal virksomheden 

rekonstruere sig selv og finde en løsning med kreditorerne.” 55 Mens virksomheden er i betalingsstandsning, 

må de ikke betale deres kreditorer for gammel gæld. ”Man må altså ikke tilgodese kreditorer på andres 

bekostning.”56 

Hvis virksomheden derimod går over i en konkurs, siger årsregnskabsloven § 141, at virksomheder, som er 

under konkurs ikke skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, på nær, hvis virksomheden bliver 

genoptaget. ”Genoptages virksomheden, skal den indsende årsrapporter for tidsrummet fra den sidst 

indsendte årsrapports balancedag til udløbet af virksomhedens seneste regnskabsår forud for 

konkursbehandlingens ophør, således at disse modtages i styrelsen senest 1 måned efter 

konkursbehandlingens ophør.”57 
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En konkurs proces vil kunne opstå hvis58:  

1. Virksomheden pådrager sig en form for defekt/fejl 

2. Virksomheden vil lave fejl i deres produkter 

3. Fejlen kan medføre mindre salg så det kan ses i regnskabet 

4. Virksomheden vil få likviditetsproblemer 

5. Virksomheden går på sigt konkurs, hvis fejlen ikke bliver rettet 

 

Denne oplistning er et syn fra revisorer, på hvordan de oplever processen omkring virksomheder der er 

gået konkurs, eller som har været tæt på en konkurs.   

Hvis der er opstået defekter i virksomheden, som på længere sigt har påvirket i negativ retning, kan det 

medføre til en mulig konkurs. Hvis hverken virksomheden eller en revisor opdager, at der er noget galt, vil 

det påvirke regnskabet og regnskabets nøgletal negativt. Det vil være en ond cirkel, at komme ind i, især 

hvis der opstår en fejl, så der kommer fejl på deres produkter. Hvis der kommer fejl på produkterne, kan 

det føre til utilfredse kunder, og kan den vej igennem miste omsætning på sigt, hvis deres varer ikke er i 

orden. Hvis virksomheden havner i den situation, vil de på sigt heller ikke kunne betale sine regninger til 

forfaldsdatoen, og de vil dermed kunne havne i en mulig konkurs. 

Hvis en virksomhed skal erklæres konkurs, skal de først igennem processen med konkursbegæring, retten 

med mere. Alle som har penge til gode hos virksomheden kan som udgangspunkt vælge, at indgive en 

konkursbegæring om virksomheden. Selve ejeren af virksomheden kan også selv indgive en 

konkursbegæring. Konkursbegæringen har en retsafgift på kr. 750, som skal betales når begæringen bliver 

indgivet.  

”Den, der indgiver konkursbegæringen, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved 

konkursbehandlingen. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og skal stilles, inden skifteretten 

træffer afgørelse om konkurs.”59  

Konkursbegæring skal laves skriftlig, og alt efter hvem der indgiver begæringen skal den indeholde visse 

oplysninger. Den skriftlige begæring skal afleveres til skifteretten, i den retskreds, hvor den konkursramte 

virksomhed har sin forretning. Når der er indleveret en konkursbegæring vil den ramte virksomhed blive 

indkaldt til et møde i skifteretten, hvor der bliver bestemt om virksomheden skal erklæres konkurs eller ej. 
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De omkostninger der er i forbindelse med et selskabs konkurs, vil altid være det første, som bliver 

betalt/dækket af selve konkursboets midler, hvis der selvfølgelig er midler nok i konkursboet. Hvis der ikke 

er nok midler i boet, eller hvis der slet ikke er nogle, kommer personen der indgav konkursbegæringen til, 

at betale for alle de omkostninger der nu har været i forløbet.  

Når en virksomhed bliver erklæret konkurs mister selskabet, retten til at råde over sine aktiver. Alle 

aktiverne vil derfor komme til, at udgøre selve konkursboet, som vil blive styret af en kurator der enten er 

valgt af kreditorerne, eller udpeget af selve skifteretten. 

Når konkursboet er blevet opgjort ved man, hvilke aktiver og likvider der er tilbage, og der vil nu blive 

udarbejdet et udkast til regnskab. Der vil samtidig blive udarbejdet et udlodningsregnskab, som mere eller 

mindre er en slags opgørelse der vil vise, hvordan de aktiver der er tilbage vil blive fordelt mellem de 

tilbageværende kreditorer. Dette betyder så at overskuddet der er tilbage efter bo omkostningerne er 

betalt, skal fordeles mellem de kreditorer der er tilbage. 

Fordelingen af de tilbageværende aktiver bliver fordelt mellem kreditorerne med udgangspunkt i 

konkursordenen. Konkursordenen er et udtryk med betydningen, at nogle kreditorer har krav på deres 

andel, før andre kreditorer kan få deres. Konkursloven kapital 10, Konkursordenen, § 93 – § 9860 beskriver 

hvordan rækkefølgen vil være blandt kreditorerne.  

Figur 2: Oversigt over rækkefølgen af kreditorer. 

§ 93 - Forud for anden gæld betales i lige forhold Omk. ved konkurs indtræden, omk. ved boets 

behandling og gæld stiftet af boet – e.g. leje af 

lokaler.  

§ 94 - Derefter betales i lige forhold Omk. Ved forsøg på at undgå konkurs e.g 

akkordforhandling/betalingsstandsning 

§ 95 – Privilegerede krav Lønprivilegiet – løn og feriepenge til de ansatte. 

Erstatning for afbrydelse af arbejdsforhold.  

§ 96 – Privilegerede krav Leverandørprivilegiet – afgifter til staten for varer 

leveret til debitor inden for 12 måneder fra 

fristdagen – benzin afgift – men ikke moms 

§ 97 – Simple kreditorer Almindelige kreditorer som vareleverandører m.m. 

§ 98 – Efterstillende kreditorer Renter som påløber efter konkursen, bøder, 

gaveløfter. 

Kilde: Konkursloven kapitel 10, § 93 – 98.  
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Konkursloven § 93 skal have 100 % dækning før kreditorer fra § 94 kan komme ind, og kræve noget. De 

kreditorer der muligvis ikke får deres penge må accepter dette, men har dog stadig penge til gode hos 

debitorer. Konkursloven § 156 siger at debitorer stadig hæfter efter konkursen, hvis der er nogle kreditorer, 

som ikke har fået deres tilgodehavende krav dækket.  

”En fordringshaver beholder sin ret mod skyldneren for den del af fordringen, som ikke er dækket gennem 

udlodning.”61 

Figur 3: Erklærerede konkurser fra 2009 – marts 2015. 

 

Kilde: Danmarks statistik  

Kurven viser, hvor mange virksomheder, som er blevet erklæret konkurs fra januar 2009 til marts 2015. 

Kurven svinger meget fra 2009, hvor der i alt var 5710 konkurser i Danmark. 2010 var der 6461 konkurser 

og i 2014 var der 4049 konkurser. Antal af erklærede konkurser i Danmark er faldet gennem de seneste år.   

I 2011 kom der nye regler for virksomheder, som havde likviditetsproblemer og dermed på vej mod en 

konkurs. De nye regler prøvede, at hjælpe virksomhederne ved, at gøre det nemmere for dem i en periode. 

Reglerne går ud på, at hvis en konkurs nærmer sig en virksomhed, har virksomheden mulighed for, at 

kunne få en revisor ind over, og dermed få gennemgået alle økonomiske forhold for virksomheden, samt 

hvilke muligheder der er for at kunne sikre virksomheden og dens drift.  

Ved forsøget på, at mindske antal konkurser i Danmark, har revisorerne fået mere at lave, grundet at de 

bliver valgt som tillidsmænd og skal arbejde på, at sikre en rekonstruktion som alle kan tilslutte sig sammen 
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med den valgte rekonstruktør.   ”Med det nye regelsæt samles reglerne om betalingsstandsning og akkord i 

et samlet regelsæt, samtidigt med at der skabes et rekonstruktions institut, hvis formål er at sikre at flere 

levedygtige selskaber overlever økonomiske problemer og dermed undgår konkurs.”62  

Reglerne gør det muligt at få skifteretten inddraget ved en overdragelse af virksomheden, hvilket ikke var 

nødvendigt før i tiden.  

Når man vælger, at lave en overdragelse af en virksomhed, kan det være for, at prøve og redde firmaet, og 

samtidig vil det kunne give sikring til kreditorerne med ligebehandling for alle. ”Hensynet mellem at sikre 

overlevelse til ellers levedygtige virksomheder contra hensynet til at ikke-levedygtige virksomheder kommer 

under konkurs, gør at der seneste 6 måneder efter det første møde skal afholdes et nyt.”63 Dette gør, at hvis 

virksomhederne ikke er i stand til at betale deres regninger, kommer de hurtigt over i 

konkursbehandlingen. 

Grunden til disse regler er kommet, er på grund af finanskrisen og den stigning, der har været i virksomhe-

der, som er gået konkurs. Siden finanskrisens indtræden har der været stor stigning i antallet af konkurser, 

hvilket har fået politikerne til at tænke over, hvad der kunne gøres for at mindske antallet af konkurser. Fra 

2006 var der i alt 1987 konkurser i Danmark, hvor i 2010 var steget til 6461 konkurser.64 Hermed er 

politikerne kommet frem med en ny lov, med håb om, at dette kan hjælpe virksomhederne på vej.    

Internationalt 

Hvis man kigger på forskellen mellem reglerne i Danmark og internationalt generelt, kan man se at de ligner 

meget hinanden.  Enten ligner reglerne hinanden, eller også er det de samme regler som bliver anvendt i de 

forskellige lande, hvor reglerne blot er blevet oversat til et andet sprog. Bestemmelserne om påtegningen i 

årsrapporten er ikke ligesom i Danmark. I Danmark siger reglerne, at hvis revisionen ikke tager forbehold, 

skal selve revisionspåtegningen have følgende tekst: ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”65 

Internationalt har de ikke set dette for vigtigt, og derfor skal der i revisionspåtegningen ikke være en 

bekræftelse på, at der ikke er noget forbehold for virksomheden. Internationalt mener de, at hvis der er 

opstået problemer, skal der være et forbehold, som bliver med skrevet i årsrapporten og ellers kan 

virksomhederne samt regnskabsbrugerne godt forstå, at revisoren ikke mener, der er noget galt i den 
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økonomiske situation, og derfor ikke skal være forbehold.  ”Aflægges årsrapporten efter IFRS, skal omtalen 

altid ske i noterne med henvisning fra ledelsesberetningen. Den omvendte model er ikke tilladt efter IFRS.”66 

Virksomhederne skal være opmærksomme på, om der kommer nye standarder/fortolkninger, inden for de 

regler, de udarbejder deres årsrapporter ud fra. Det er derfor vigtigt, at de husker at oplyse dette, hvis der 

nu skulle være nogle nye standarder, da en regel siger, at virksomheden altid skal huske at oplyse titel på 

den nye standard/fortolkning, som de benytter sig af i deres årsrapport. Dette gælder både internationalt, 

samt for Danmark.  

Ensartethed omkring revisionspåtegningen gælder ligesom i Danmark også internationalt. I udlandet viser 

det sig, at opbygningerne og formuleringerne følger samme opbygning som i Danmark. 

IFRS (internationale regnskabsstandarder) er de regnskabsstandarder der bliver benyttet i mange lande, 

hvor mange af deres standarder også bliver benyttet i Danmark. Der hører nogle reguleringer til de 

forskellige regnskabsstandarder, hvor de internationale reguleringer kommer fra IAASB (international 

revisions og sikkerheds standarder), hvor regulerings niveauer kan opdeles i 3 dele: 

- Revisionsstandarder mv. – ISA’er mv. 

- Revisionsudtalelser mv. – IAPS’er mv.  

- Øvrig regulering 

IAASB indeholder ikke lovgivning, idet IAASB er en privat organisation, og derfor ikke kan komme med 

nogen lovgivning. Revisionsstandarderne ligner de danske standarder, og kan derfor sammenlignes med 

det danske reguleringsniveau om standarderne. Ligeledes kan revisions udtalelserne sammenlignes med de 

danske revisionsmæssige reguleringer. De internationale reguleringer ligner i store træk de danske meget, 

hvilket er på grund af, at de danske standarder er blevet oversat fra de internationale reguleringer. Det er 

dog ikke alle danske revisionsudtalelser, der bliver oversat fra de internationale revisionsudtalelser, men de 

forskelle, der er mellem den danske revisionsmæssige regulering og reguleringerne fra det internationale, 

bliver i dag kaldt for de nationale reguleringer. Hvis danskerne skal bruge noget fra de internationale 

reguleringer, vil der i årsrapporten blive skrevet, at det stammer fra IAASB.  

De amerikanske revisionsmæssige reguleringer er nogle andre end de nuværende omtalte reguleringer. De 

revisionsmæssige reguleringer, som amerikanerne bruger, er ASB (regnskabs standarder) og PCAOB (Public 

Company Accounting Oversight Board). Forskellen på disse 2, er at ASB har revisionsstandarder, som bliver 

benyttet af virksomheder, der ikke er medlem af SEC (sikkerhed og børs kommission). De virksomheder der 
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ikke er medlem af SEC, er virksomheder, som ikke har værdipapirer, og dermed ikke har ret til at handle på 

en fondsbørs. De virksomheder der er medlem af SEC benytter dermed PCAOB, med de revisionsstandarder 

de har udarbejdet. De standarder der bliver benyttet i USA, ligner i stor stil de danske reguleringer og den 

internationale regulering IAASB.  

Både ASB og IAASB er 2 private organisationer og indeholder dermed ikke et reguleringsniveau, idet dette 

reguleringsniveau stammer fra lovgivningen og dermed ikke kan fremgå af de private organisationer. ASB 

har dog et reguleringsniveau med revisionsmæssige principper, som ikke er til at finde i den danske 

regulering, samt i den internationale regulering IAASB. Både IAASB og ASB ligner meget den danske 

regulering, men som helhed vil ASB mest ligne den nationale regulering, hvor IAASB ligner den 

internationale regulering, ”hvilket naturligvis har stor betydning for, dels hvilke reguleringsformer der kan 

anvendes, dels hvilken retskildeværdi der kan tillægges reguleringen.”67 Revisorerne skal derfor være meget 

opmærksomme på hvilke regler, og reguleringer der bliver anvendt.  

”PCAOB er en mellemform mellem en privat og en offentlig organisation”68 Det betyder, derfor nogle 

standarder bliver brugt både ved virksomheder, der er medlem af SEC, men også ved de virksomheder som 

ikke er medlem. Dette betyder, at ingen af de standarder der er blevet lavet af PCAOB har ændringer til SAS 

No. 59 som er den mest centrale revisionsstandard.   

Der er rigtigt mange forskellige revisionsstandarder og reguleringer, hvor det viser sig, at det tydeligvis ikke 

er de samme standarder og reguleringer, der bliver brugt i alle lande. Mange af revisionsstandarder ligner 

hinanden meget, men bliver blot kaldt noget forskelligt, alt efter, hvilket land der bruger standarderne, 

samt de revisionsmæssige reguleringer.  
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Delkonklusion 

Både kvalitative og kvantitative faktorer kan spille en stor rolle omkring indikationerne for going concern 

problemer. Revisor er nødsaget til, at have kendskab til virksomheden og dens udvikling, for at kunne 

vurdere virksomhedens situation. I nogle tilfælde har revisor mulighed for, at kunne forudsige en eventuel 

konkurs, da revisor har været inde, at følge udviklingen i virksomheden og dermed kigget på de kvalitative 

faktorer. De kvantitative faktorer har revisor først mulighed for, at revidere når råbalancen er klar til 

gennemgang. Hvis revisor ikke har kontakt med virksomheden før årsregnskabet skal udarbejdes, vil det 

ofte først være her, at revisor opdager at der er en defekt i virksomheden og derfor være for sent, at undgå 

en konkurs, da virksomheden allerede har likviditetsproblemer, alt efter hvor længe defekten har stået på. 

Det er tit at revisor først bliver inddraget i virksomhedens situation i forbindelsen med planlægningen af 

revisionen af årsregnskabet.  

Hvis en virksomhed havner i situationen med likviditetsproblemer og dermed ikke vil være i stand til, at 

kunne betale sine kreditorer, som de forfalder, kan de vælge at gå i betalingsstandsning for, at få en pause 

fra sine kreditorer. Med betalingsstandsningen har virksomheden mulighed for, at kæmpe for, at komme 

på rette vej igen, men de ikke afbetaler på deres nuværende gæld. 

Hvis betalingsstandsningen ikke er nok for, at hjælpe virksomheden på rette vej, kan det ende ud i en 

konkurs. Det er enten en kreditor eller virksomheden selv der vælger at indgive konkursbegæringen. Det 

koster kr. 750 at indgive en skriftlig begæring for en virksomhed. Vedkommende der indgiver begæringen 

skal stille sikkerhed for omkostninger der vil være i forbindelse med opgørelsen af boet.  

Revisorerne oplever tit, at virksomheder havner i likviditetsproblemer og på sigt ender ud i en konkurs. Hvis 

revisorerne opdager en virksomhedsproblem i tide rådgiver de virksomheden bedst muligt, i håb om at de 

kan få virksomheden på rette vej, og ikke ende med en konkurs.  

Det er vigtigt for revisorerne at kende forskellene på revisionsstandarder fra dansk lovgivning og 

internationalt, da de kan komme ud for, at virksomheder vil opkøbe eller har købt virksomheder i udlandet, 

som kunne aflægge deres årsregnskaber efter andre standarder end vi gør i Danmark.  
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Undersøgelse af revisionspåtegninger 

I 2008 og 1. kvartal 2009 blev der udarbejdet en undersøgelse af årsrapporter samt revisionspåtegninger 

for en tilfældig udvalgt stikprøve af selskaber, som er gået konkurs i perioden. Undersøgelsen blev udgivet i 

Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9, 2009.69 

Artiklen er skrevet af en statsautoriseret revisor og en cand.merc.aud., som begge var ansat ved Beierholm 

da selve undersøgelsen fandt sted. Revisorerne var ikke bekendt med den fulde effekt af finanskrisen på 

dette tidspunkt, hvorfor der kan være væsentlig flere konkurser end i undersøgelsen. Dette kan også 

omhandle selskaber, som ikke havde forbehold i regnskabet, men som endte i konkurs alligevel.  

Undersøgelsen blev baseret på70: 

- Experian har leveret en liste over, hvilke selskaber der er gået konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. 

- Listen omfatter alle aktie- og anpartsselskaber i Danmark, om hvilke der i Statstidende er givet 

meddelelse om konkurs i 2008 og 1. kvartal 2009. 

- Ved tilfældig udvælgelse er der udtaget en stikprøve på 25 % af de selskaber, som er gået konkurs i 

henholdsvis 2008 og 1. kvartal 2009. 

- Datoen for konkursen for de selskaber, som indgår i stikprøven, er fremskaffet via Statstidende. 

- De seneste årsrapporter for de selskaber, som indgår i stikprøven, er fremskaffet via NN 

Markedsdata. 

- Undersøgelsen er baseret på en gennemlæsning af de seneste årsrapporter for samtlige selskaber 

som indgår i stikprøven.  

 

Ud fra undersøgelsen kom revisorerne frem til, at 74% af selskaberne havde aflagt en eller flere 

årsrapporter, hvorimod 26% af selskaberne ikke havde nået at aflægge en eneste årsrapport før de gik 

konkurs.71 Dette betyder blandt andet, at nystartet virksomheder skal være godt forberedte når de starter 

op, samt have en idé om, hvor mange penge de har at arbejde med i opstarten. En af de væsentligst årsager 

for de hurtige konkurser ved nystartet er mangel på likviditet. Det kan være at stifteren af virksomheden 

ikke har haft likviditet nok til, at dække de økonomiske behov der opstår efter virksomheden er etableret. 

Det koster altid mere at starte en virksomhed op, end forventet.   
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I perioden fra januar til august 2008 er der gennemsnitlig 34 selskaber, som gik konkurs pr. måned, hvilket 

steg til 73 selskaber pr. måned som gennemsnitlig gik konkurs fra september 2008 til marts 2009. 

Ledelsen i et selskab er forpligtet til, at indstille aktiviteten, når der ikke længere er kapital tilstede. Ud fra 

undersøgelsen kan man se, at størstedelen af virksomhederne, som er gået konkurs indenfor 12 måneder 

fra statusdagen. Undersøgelsen viser, at virksomheder går konkurs når der er gået mellem 3-6 måneder 

efter statusdagen.   

I undersøgelsen blev 40% af den udvalgte stikprøve konstateret med en blank påtegning, hvor 10% var med 

forbehold, og 36% var med supplerende oplysninger.   

Tidspunktet for denne undersøgelse ligger i finanskrisen, hvorfor det kunne være svært, at forudse hvad 

fremtiden ville bringe. Ingen vidste hvor længe denne krise ville fortsætte. Som nævnt længere oppe, var 

det er september 2008, at markedsvilkårene ændrede sig, hvorfor det har været svært for revisorerne at 

forudse dette.  

I 2012 blev der lavet en opfølgende undersøgelse om årsrapporter og revisionspåtegning i 2011. Artiklen 

blev udgivet i Revision og regnskabsvæsen nr. 12, 201272. Formålet med denne undersøgelse, er at 

sammenligne udviklingen med undersøgelsen fra 2009. Dette er både for, at kunne se forskellene mellem 

stikprøven af konkursramte selskaber men også af de eksisterende selskaber.  

Undersøgelsen er basereret på samme forhold, som i 2009. Forholdende er listet op tidligere i opgaven.  
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Tabel 1: Sammensætningen af den samlede population af konkursramte  

Konkursramte virksomheder 2008 + 1. kvartal 2009 2011 Ændring 

Selskaber i alt 4.284 (100%) 4.403 (100%)  + 28% 

Aktieselskaber 761 (18%) 711 (16%)  + 17% 

Anpartsselskaber 3.523 (82%) 3.692 (84%)  + 31% 

Selskaber med årsrapport 3.167 (100%) 3.529 (100%)  + 39% 

Aktieselskaber 674 (21%) 648 (18%)  + 20% 

Anpartsselskaber 2.493 (79%) 2.881 (82%)  + 57% 

Selskaber uden årsrapport 1.117 (100%) 874 (100%)  - 2% 

Aktieselskaber 87 (8%) 63 (7%)  - 9% 

Anpartsselskaber 1.030 (92%) 811 (93%)  - 2% 

Kilde: Going concern og konkursramte selskaber – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen. 

Tabellen viser sammensætning af den samlede population, der består af alle aktie- og anpartsselskaber, der 

er gået konkurs i 2008 + 1. kvartal 2009 samt sammensætningen af populationen i 2011, samt en 

sammenligning. Ud fra denne undersøgelse, viser de sig, at der er væsentlig flere anpartsselskaber der går 

konkurs frem for aktieselskaber. Grunden for dette kunne være, at anpartsselskaber ikke kræver ligeså 

meget som ved aktieselskaber. Der er en højere sikkerhedsforanstaltninger, med minimumskapital og, at 

der i aktieselskaber skal være en bestyrelse eller et tilsynsråd, som ikke er krav i anpartsselskaber73. 
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 Tabel 2: Sammensætningen af stikprøver 

  
2008 + 1. kvartal 

2009 
2011 

Ikke 
konkursramte 
2011 

Stikprøver  25% af 3.167 14 % af 3.529  -  

Selskaber med årsrapport 788 (100%) 500 (100%) 500 (100%) 

aktieselskaber 168 (21%) 88 (18%) 101 (20%) 

anpartsselskaber 620 (79%) 412 (82%) 399 (80%) 

Kilde: Going concern og konkursramte selskaber – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen. 

Tabel 2 viser en stikprøve på 500 udvalgte konkursramte, hvor 14 % er gået konkurs i 2011. Antallet af 

stikprøver er lidt mindre end i 2009, men er vurderet at være uvæsentligt.   

Det fremgår af undersøgelsen at ”der i 21 % af tilfældene går mindre end 12 måneder fra balancedatoen i 

den seneste årsrapport til datoen for afsigelse af konkursdekretet, og at der således i 79 % af tilfældene går 

mindst 12 måneder fra balancedatoen til datoen for afsigelse af konkursdekretet.”74 Der går i gennemsnit 

534 dage fra balancedatoen til datoen for afsigelse af konkursdekret. I forhold til undersøgelsen i 2009 er 

selskaberne i 2011 gået konkurs senere end selskaberne i 2009. 
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Figur 4: Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret 

 

Kilde: Going concern og konkursramte selskaber – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen. 

Figuren viser, hvor mange måneder der går fra datoen på påtegningen til selskaberne er afsagt af 

konkursdekretet. Ud fra stikprøven fremgår det, at der i 45 % af tilfældene går mindre end 12 måneder fra 

datoen for revisionspåtegningen til datoen for afsigelse af konkursdekretet. I 55 % af tilfældene går der 

mindst 12 måneder før datoen for afsigelse af konkursdekretet.   

Ud fra denne undersøgelse, går der gennemsnitligt 389 dage fra datoen på revisionspåtegningen til datoen 

for afsigelse af konkursdekretet. I forhold til undersøgelsen i 2009 viser denne undersøgelse, at selskaber 

der er gået konkurs i 2011 er gået konkurs senere end i 2008 og 2009.  
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Figur 5: Forbehold og/eller supplerende oplysninger om going concern 

 

Kilde: Going concern og konkursramte selskaber – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen 

Figur 6: Forbehold og/eller supplerende oplysninger om going concern 

 

Kilde: Going concern og konkursramte selskaber – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen. 
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Både figur 5 og 6 viser, hvor ofte revisor har taget forbehold eller givet en supplerende oplysning i de 

årsrapporter som har været med i undersøgelsen. Figuren har både tallene fra 2008 + 1. kvartal 2009 og 

tallene fra 2011. Figur 5 viser, at revisor i 2011 har taget forbehold i 9 % af tilfældene, supplerende 

oplysninger i 40 % af tilfældene, 17 % med både forbehold og supplerende oplysninger og 26 % hvor revisor 

hverken har taget forbehold eller supplerende oplysninger. Dette kan sammenholdes med tallene fra 2009 

hvor det så lidt anderledes ud. Forbehold var der taget i 10 % af tilfældene, supplerende oplysninger i 36 % 

af tilfældene. Både forbehold og supplerende oplysninger var taget i 15 % af tilfældene, hvor der hverken 

var taget forbehold eller supplerende oplysninger i 40 % af tilfældene. Grunden til denne forskel, kan 

skyldes, at revisor i 2011, havde fået mere fokus på going concern og forudsætningerne der skulle være 

opfyldt. I 2008 og 2009 var revisor ikke klar over, hvor stor betydning finanskrisen havde, men fik mere 

fokus på forholdene, for at afhjælpe virksomhederne så de muligvis kunne undgå en konkurs på sigt.  

I figur 6 kan man se at, i 2011 var forbehold i 29 % af tilfældene og 62 % af tilfældene var supplerende 

oplysninger.  Grunden til flere forbehold er som nævnt tidligere, at revisorer er mere opmærksomme på 

forhold der kan indikere tvivl om den fortsatte drift.  
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Delkonklusion 

I 2009 blev der udarbejdet en rapport/artikel med undersøgelse af årsrapporten og revisionspåtegninger 

over konkursramte virksomheder. I 2011 blev det lavet en opfølgende rapport/artikel med sammenligning 

til rapporten i 2009. Den nye undersøgelse viser, at finanskrisen har haft en negativ effekt på selskaberne. 

Der er flere, som er gået konkurs over tid, hvor effekten af krisen kunne ses fra september 2008 og frem. I 

forhold til 2008 + 1. kvartal 2009 kan man se, at der går længere tid før virksomhederne går konkurs. I 2008 

+ 2009 gik virksomhederne konkurs primært konkurs efter 3 til 6 måneder efter revisor havde påtegnet 

deres regnskab. I 2011 går der mellem 8 til 12 måneder før virksomhederne går konkurs. En grund til dette 

er, at revisorerne er meget fokuseret på forhold der kan indikere tvivl om den fortsatte drift fremfor i 2008 

og 2009.  

I de regnskaber, hvor revisor har lavet forbehold har de levet op til deres rolle, som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og dermed fortalt mulige investorer, at selskaberne er farlige at investere i, da der kan 

være forhold der kan indikere tvivl om den fortsatte drift. 

Det er i 45 % af stikprøven, som viser en konkurs inden 12 måneder efter datoen på revisionspåtegningen. 

Det går i gennemsnitlig 389 dage fra datoen på revisionspåtegningen til datoen for afsigelse af 

konkursdekretet. I 2008 + 2009 var datoen for antal gennemsnitlig dage på 364 for afsigelse af 

konkursdekretet. Antal for gennemsnitlig dage er steget, hvilket viser, at selskaber i 2011 er gået konkurs 

senere efter datoen for den seneste årsrapport end de gjorde i 2008 + 2009.  
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Konklusion 

Det er selve virksomhedens ledelse, som har ansvaret for, at årsregnskabet bliver udarbejdet og aflagt i 

overensstemmelse med de gældende love og standarder. Ledelsen vurderer om de mener virksomheden vil 

være i stand til, at kunne fortsætte deres drift – betegnet going concern. Revisor skal herefter ind, at tage 

stilling til ledelsens vurdering. Det er revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, at tage stilling 

til, om regnskabet giver et retvisende billede.  

Revisor har til job, at udarbejde årsregnskabet efter på gældende lovgivninger, og dermed sørge for, at 

regnskabet er udarbejdet ud fra årsregnskabslovens 10 grundlæggende forudsætninger fra § 13. Den 

vigtigste forudsætning er going concern forudsætningen. Selve formålet med going concern princippet er, 

at give virksomheden og regnskabsbrugerne/interessenterne et retvisende billede af, hvordan 

virksomhedens økonomiske situation ser ud. 

Gennem revisionsprocessen udarbejder revisor delkonklusioner på de revisionshandlinger de har udført. 

Disse delkonklusioner skal danne grundlag for konklusionen i revisionspåtegningen, som revisor forsyner 

regnskabet med.  

I revisors vurdering om virksomhedens evne til, at kunne fortsætte sin drift, skal de være meget 

opmærksomme på indikationer der kan være om going concern. Revisor bør være ekstra opmærksom på 

de kvantitative faktorer, som de kvalitative faktorer. De kvantitative faktorer vil revisor kunne se på for 

eksempel råbalance, hvor de kvalitative faktorer ikke er forhold man kan se.  Eventuelle defekter viser sig 

først på de kvalitative faktorer og derfor bør revisor lægge mest vægt på disse, hvis det er muligt. Det er 

ikke alle kunder, som revisor har kontakt med gennem hele året. Mange kunder henvender sig først til 

revisor når de skal have udarbejdet deres årsregnskab ved deres årsafslutning. På grund af dette og på 

grund af revisionshonoraret begrænser det revisors arbejde i relation til de kvalitative faktorer. Revisor 

opdager i mange tilfælde først going concern problemer når de er i gang med revisionen af årsrapporten og 

er derfor nødt til, at afgive en erklæring med enten forbehold om going concern eller supplerende 

oplysninger, hvis de mener der er forhold der kunne være relevante og indikere tvivl. 

Revisionsstandard 570 som omhandler going concern, vejleder revisor i, analyser og revisionshandlinger, 

som de skal lave en dybdegående revision af, i de tilfælde, hvor der er betydelig usikkerheder om going 

concern.  

Hvis revisor opdager usikkerheder omkring going concern, er det et krav til revisor, at de oplyser dette ved, 

at afgive en modificeret påtegning efter revisionsstandard 705. Denne revisionsstandard hjælper revisor 



 HD(R) 11. maj 2015 
 Afgangsprojekt 2015 

63 
 

med, hvilke retningslinjer de skal følge og hvordan de skal forholde sig. Hvis revisor derimod kun vil afgive 

en erklæring med en supplerende oplysning skal de benytte sig af reglerne i revisionsstandard 706, som 

beskriver forholdene ved supplerende oplysninger. I denne standard kan revisor finde svar på, kravene til 

oplysning af supplerende oplysninger, hvor de skal placeres med mere.  

På trods af, at lovene på nogle områder er uklart formulerede, er det relativt nemt for revisor at få et 

overblik over, om han har levet op til de krav der er til ham og dermed også om han er nødt til at udføre 

flere revisionshandlinger for, at opnå begrundet overbevisning om, at en virksomhed har going concern. 

At et selskab går konkurs uden revisor har henvist til tvivlen om usikkerheden i sin revisionspåtegning kan 

blandt andet skyldes situationer, hvor revisor ikke burde tage forbehold eller afgive supplerende oplysning, 

fordi det er begivenheder som indtræffer efter revisor har afgivet sin påtegning der gør, at virksomheden 

går konkurs. I et sådan tilfælde har revisor levet op til god revisorskik og bør som følge heraf ikke stilles til 

ansvar og dømmes for ikke, at have gjort sit arbejde godt nok. I dette tilfælde har jeg antaget, at revisor har 

al dokumentation i orden, og dermed benyttet sig af revisionsstandard 230.  

Endvidere kan et manglende forbehold eller supplerende oplysning forekomme i situationer, hvor revisor 

burde have afgivet en modificeret påtegning. Det skyldes, at der allerede på underskriftstidspunktet var 

betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I en sådan situation bør revisor stilles 

til ansvar for ikke, at have gjort sit arbejde godt nok og ikke har levet op til god revisorskik. 

På baggrund af den udførte undersøgelse, mener jeg, at revisor vil være i stand til, at kunne spotte mange 

virksomheder, som kan risikere en konkurs. Efter finanskrisen har revisor fået mere fokus på 

virksomhedernes evne til, at kunne fortsætte deres drift i minimum 12 måneder efter statusdagen. Der er 

selvfølgelig nogle konkurser, som revisor overser, hvilke ofte kan ligge længere væk fra balancedagen. Hvis 

dette er tilfældet, vil der være stor chance for, at de forudsætninger, som revisor afgivet sin påtegning efter 

har ændret sig væsentligt.   

Revisor kan godt gøres ansvarlig for en virksomheds konkurs, hvis de ikke overholder de lovgivningen, samt 

de krav de skal udarbejde regnskaber efter. For at revisor ikke kan gøres ansvarlig, for at overse de 

konkurser som er forekommet længe efter statusdagen, fremgår det af revisionsstandarden 570, at en 

revisionspåtegning uden henvisning til usikkerhed om going concern ikke kan betragtes, som en garanti for 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. 
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Det er min opfattelse, at revisor i man tilfælde bliver sat ansvarlig for forhold, som i mange tilfælde ikke er 

deres skyld. I disse tilfælde mener jeg ikke, at revisorerne bør gøres ansvarlige. Revisor lever i de fleste 

tilfælde op til deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og deres krav om god revisorskik.  

Der vil selvfølgelig også være de situationer, hvor det ovenstående ikke er tilfældet, og revisor skal derfor 

også have konsekvenser for dette, da det også kan koste regnskabsbrugerne penge, hvis revisor har lavet 

en kæmp fejl.   
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Bilag 1 - Interview 

Going concern og konkursforudsigelser 

2 revisorer har stillet op til interview lørdag den 2. maj og søndag den 3. maj 2015. Min vejleder er 

informeret hvem disse er.  

 

1) Hvilken størrelse regnskaber sidder i primært med? 

2) Udarbejder i planlægning med godkendelse fra underskrevne revisor inden i fortsætter? 

3) Hvad gør i for, at holde jer orienteret om ændringer i lovgivning mm. 

4) Har i meget rådgivning med kunden i løbet af året, eller har i kun kontakt i forbindelse med 

årsafslutningen? 

5) Oplever i tit tvivl om going concern, selv om ledelsen mener selskabet kan fortsætte? 

6) Hvad gør i som revisor, hvis I finder forhold med tvivl om going concern?  

7) Mener du, at i som revisor kan gøre mere, for at mindske antallet af konkurser i Danmark? 

8) Hvad tror du, grunden kan være for de mange konkurser? 

9) Kan virksomhederne selv gøre mere for at undgå likviditetsproblemer  konkurser? 

10) Hvad er jeres holdning til kravene der er til revisor? 

11) Hvad er jeres holdninger til revisors ansvar? 

12) Mener i, at bøderne for revisorer er for store i forhold til andre brancher? 

 

Udover disse spørgsmål, blev de spurgt andre forhold mens vi havde interviewet i gang. Selve svarene fra 

interviewet har jeg skrevet et afsnit om i opgaven, da de begge stort set havde samme holdning til 

revisionsbranchen, revisors krav, samt vedrørende konkurser.  

 


