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Abstract 

The starting point of the thesis is the audit of subsequent events and going concern. The aim is to 

investigate whether auditors performs their work adequately in relation to this.  

We examine the subsequent events, as this is an area where there are not that many studies and we 

did for this reason not know what to expect. We also choose to include going concern in the thesis 

as the area is closely related and brings timeliness to the project. 

The reason why we find it interesting is that there has recently been a higher degree of focus on the 

assessments from auditors on whether a company can continue to operate as the national number of 

bankruptcies has increased.  

The aim of the thesis is more specific to investigate if the auditors perform their work adequately in 

relation to auditing subsequent events and the going concern prerequisite. Furthermore, we take a 

look at the importance of subsequent event for going concern to create a natural link between the 

two areas.  

The analysis is based on the area regulation covered in the theory. We have in relation to this 

conducted interviews with a number of auditors and moreover gathered background material in the 

form of articles, studies and so on. Comparing the answers from the auditors with the material about 

the regulation thus enables us to conclude whether auditors comply with the duties within the area. 

Overall, we believe that the auditors perform their job well in these specific areas. The auditors do 

perform the relevant actions that are required and there are only a few actions in ISA 560 where the 

auditors slightly disagree on the procedure. This is, however, not something that change our view 

on whether the work is done acceptable or not in relation to subsequent events.  

We can, additionally, conclude about going concern that there is an increased awareness about the 

audit of subsequent events if the company has financial problems on the balance sheet date. This is 

also something that the standard suggests. Subsequent events are apart from that not specifically 

relevant for the going concern assessment.  

We believe that the auditors also perform their job acceptable in relation to going concern. A study 

by FSR in cooperation with Beierholm states that auditors do have more reservations now regarding 

going concern on bankrupt companies than before.  
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1. Indledning 

Nærværende kapitel vil indeholde en beskrivelse af afhandlingens problembeskrivelse, 

problemformulering, afgræsning, målgruppe, struktur af opgaven, metode, teori m.v. 

1.1 Indledning 

Revisors arbejde er i de senere år kommet under skarp bevågenhed som følge af, at den finansielle 

krise har ramt os. En finansiel krise, der har været hård ved erhvervslivet, og som har resulteret i 

mange konkurser. Konsekvensen af en virksomheds konkurs er ofte, at der er nogle interessenter, 

der lider et økonomisk tab. Når en konkurs indtræffer, skal der derfor placeres et ansvar. 

Umiddelbart ligger det lige for, at det er ledelsen i det pågældende virksomhed, der må være den 

hovedansvarlige for virksomhedens konkurs. Tendensen er dog, at fokus i stigende grad er rettet 

mod revisors ansvar. Det viser en hurtig gennemgang af nogle af de artikler, der er skrevet inden for 

området.
1
  

Det sidste nye bidrag til diskussionen omkring den finansielle krise, er den fornyligt offentliggjorte 

Rangvid-rapport. Rapporten er udarbejdet af et nedsat udvalg af regeringen med Jesper Rangvid, 

professor på CBS, i spidsen. Rapporten, der tager sit udgangspunkt i den finansielle sektor, har til 

formål at analysere årsagerne til den finansielle krise i Danmark, og som en del af analysen bliver 

revisorernes rolle gennemgået. Den overordnede konklusion i rapporten er, at revisors arbejde på en 

række punkter ikke har været tilstrækkeligt.
2
 Et af kritikpunkterne i rapporten går blandt andet på, at 

revisor har påtegnet regnskaber uden at have opnået tilstrækkeligt revisionsbevis til at udforme en 

konklusion. 

Vi deler holdning med mange, når vi mener, at revisors arbejde er interessant at analysere. Der hvor 

vi især kan se nogle udfordringer ved revisors arbejde er omkring den afsluttende revision. Det kan 

for eksempel være i forhold til, om revisor i sin vurdering af ledelsens going concern forudsætning 

har inddraget alle de forhold, der kan have betydning for denne vurdering. Derudover ligger der 

også udfordringer for revisor i udformningen af sin revisionspåtegning. Tager man et kig på nogle 

af de undersøgelser, der er lavet vedrørende revisors arbejde, handler de for fleres vedkommende 

om revisionspåtegningen. Det er der ikke noget unaturligligt i, da det er der, revisors arbejde 

                                                           
1
 ”Blank påtegning” af Jørn Astrup Hansen i Berlingske Business 22.12.11, ”Revisorer dumper på at varsle 

konkursrisiko” af Morten W. Langer i Økonomisk Ugebrev 31. oktober 2011, ”Revisorer uddeler flere røde kort” af 

Sille Wulff Mortensen i Børsen 
2
 Rangvid-rapporten, side 291-292, www.dr.dk/nyheder/htm/Rangvid.pdf 
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kommer til udtryk. Ved at analysere revisionspåtegningerne og sammenholde dem med, hvordan de 

enkelte virksomheder efterfølgende klarer sig, kan analytikerne konkludere, om revisorerne har 

lavet en korrekt revisionspåtegning eller ej. Det er en analysemetode, der ofte ses anvendt, når 

revisorernes performance skal måles. Selvom en analyse af revisorernes påtegninger giver en 

indikation af, hvordan niveauet kvalitetsmæssigt ligger blandt revisorerne, har den klare 

begrænsninger. Den fortæller os ikke noget om, hvorfor der eksempelvis er taget et forbehold for 

going concern i en revisionspåtegning. I de undersøgelser, hvor man ser på udviklingen i afgivne 

forbehold i revisionspåtegningen over en årrække, kan det hurtigt fastslås, hvis der er et fald i 

forbeholdene, men årsagerne dertil kan være mange, og de kommer sjældent frem i de 

undersøgelser. Her mener vi, der mangler nogle supplerende undersøgelser, og det er en af vores 

primære motivationer for valg af emne og undersøgelsesdesign i denne afhandling. 

Det emne, vi gerne vil gå i dybden med, er revisors revision af efterfølgende begivenheder. Vi har 

valgt dette emne af en række grunde. For det første ligger der ikke nogen videre undersøgelse af 

området, hvilket i sig selv er interessant, da vi så ikke har nogen klar indikation af, hvor vi lander 

med vores analyse. Derudover er det et område, der er specielt, fordi der ikke er tal at forholde sig 

til som i den øvrige revision. Det betyder, at vægten på nogle revisionshandlinger vil være større, 

end det ville være tilfældet i den øvrige revision. Området er desuden i en vis udstrækning knyttet 

til going concern, hvilket åbner op for at se på sammenhængen mellem de to områder. Vi vil derfor 

som en del af opgaven se på, hvilken betydning efterfølgende begivenheder har for revisionen af 

going concern. Det naturlige sidste skridt for os at tage er slutteligt at se på revision af going 

concern i sin helhed. Skridtet bringer en aktualitet ind i opgaven, da going concern diskussionen i 

disse år er meget i fokus som et resultat af den finansielle krise.    

1.2 Problembeskrivelse 

Som indledningsvis beskrevet er revisors arbejde de senere år flittigt blevet debatteret, senest med 

Rangvid rapporten. Emner som revisors going concern vurdering, revisors påtegning og 

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger er blevet taget under nærmere behandling 

som følge af den finansielle krise, der har ramt os. 

 

Som det fremgår af indledningen har vi valgt, at vores afhandling skal handle om revision af 

efterfølgende begivenheder. Det er ikke et område, der har været genstand for de store 
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undersøgelser gennem tiden, og området kan heller ikke beskyldes for at stjæle overskrifterne i 

medierne, når revisorernes arbejde har været sat under lup.  

 

Ser man lidt nærmere på revision af efterfølgende begivenheder, bliver det tydeligt, at der er flere 

interessante forhold, som revisor skal forholde sig til. Blandt andet det faktum, at der som sådan 

ikke er nogle specifikke poster, der skal revideres, gør egentligt området utroligt bredt. Derudover 

skal revisor forholde sig til, om de begivenheder, der opstår efter balancedagen, var kendt på 

balancedagen eller ej, da det har betydning for, hvordan de optræder i regnskabet. Revisors pligter 

er endvidere betinget af, hvornår begivenheden indtræffer i forhold til tidspunktet for 

revisionspåtegningen.  

 

Revisors pligter inden for efterfølgende begivenheder, hvor nogle af disse er nævnt i det førnævnte, 

er naturligvis ikke interessant, hvis det alene indgår som analyse i vores afhandling. Det er jo blot 

teori og kan læses af enhver. Det interessante aspekt opstår, hvis man sammenligner revisors pligter 

med, hvordan han udfører revisionen af efterfølgende begivenheder.  

 

Ovenstående lille udpluk af eksempler illustrerer, at der findes flere interessante problemstillinger i 

forbindelse med efterfølgende begivenheder. Revision af efterfølgende begivenheder ligger sammen 

med revision af going concern som en del af de afsluttende arbejder i revisionen. Et interessant 

aspekt, set fra vores synspunkt, er derfor at beskæftige sig nærmere med, hvordan de to områder er 

linket sammen. Mere konkret ligger det interessante i at se, om for eksempel revisorernes tilgang til 

revision af efterfølgende begivenheder ændres af, at det er en virksomhed i økonomiske 

vanskeligheder på balancedagen, der skal revideres. Det interessante her kunne være at se nærmere 

på, om revisor går mere i dybden med sine revisionshandlinger eller på anden måde søger stærkere 

revisionsbevis. Endvidere er det interessant at undersøge, om der isoleret set er efterfølgende 

begivenheder, der kan få revisorerne til at ændre vurdering i forhold til going concern.  

    

Ovenstående to afsnit handler dels om de interessante problemstillinger, der isoleret set ligger 

indenfor efterfølgende begivenheder, og om linket mellem revision af efterfølgende begivenheder 

og revision af going concern. Som det tredje ben, der skal være med til at slutte cirklen, synes det 

oplagt at få analyseret revision af going concern. Hvor der ved revision af efterfølgende 

begivenheder ikke har været den store offentlige bevågenhed, er dette imidlertid ikke tilfældet med 
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going concern. Der ligger meget materiale om going concern, og det er et emne, der er analyseret 

fra mange forskellige vinkler. Vores bidrag til de mangfoldige undersøgelser, der allerede 

foreligger, vil tage sit udgangspunkt i, hvad der jævnfør reguleringen kræves af revisor indenfor 

going concern og blive sammenholdt med, om det så bliver overholdt i praksis. Going concern 

problemstillingen vil i afhandlingen blandt andet komme til at omfatte den finansielle krisetid, vi 

oplever i disse år.  

 

Når revisors arbejde i offentligheden skal vurderes, bliver der mange gange taget udgangspunkt i en 

undersøgelse, hvor der er foretaget en stikprøve på et vist antal regnskaber, hvor selskaberne 

efterfølgende er gået konkurs. Her går man ind og ser, om revisor i det senest aflagte årsregnskab 

har taget forbehold for going concern. Er det tilfældet, er det lig med, at revisor har levet op til sine 

forpligtelser i forhold til going concern. Hvis ikke det er tilfældet, har revisor ikke levet op til sine 

forpligtelser. Denne illustration er meget skarpt sat op, men det er vores indtryk, at det mere eller 

mindre forholder sig sådan, når man læser diverse undersøgelser. Derfor vil vores bidrag som nævnt 

tage sit udgangspunkt i revisors regulering og sammenligne det med, hvad der rent faktisk udføres i 

praksis.   

 

1.3 Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående problembeskrivelse vil vi i vores afhandling søge svar på følgende 

problem inden for områderne efterfølgende begivenheder og going concern: 

 

”Hvilke krav er revisor underlagt i forhold til at revidere efterfølgende begivenheder, herunder 

selskabets status som going concern i denne kontekst og i sin helhed og bliver kravene overholdt i 

praksis?” 

For at kunne besvare vores problemstilling vil vi indledningsvist gennemgå relevant regulering 

inden for området efterfølgende begivenheder, herunder ISA 560. I tilknytning hertil vil vi 

endvidere gennemgå ISA 570 om going concern, samt den i Danmark forekommende praksis på 

området. Gennemgangen skal afdække, hvilke revisionshandlinger revisor helt præcist er forpligtet 

til at udføre i forbindelse med sin revision af efterfølgende begivenheder, herunder de særlige 

undersøgelseskrav revisor er underlagt, såfremt det reviderede selskab er i økonomiske 

vaskeligheder på balancedagen. I denne kontekst ønsker vi at belyse følgende underspørgsmål: 
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Hvilke krav stiller de internationale revisionsstandarder og anden relevant lovgivning til de 

revisionshandlinger som revisor skal udføre i relation til efterfølgende begivenheder 

herunder revisionen af going concern? 

Med henblik på at kunne foretage en sammenholdelse af de krav som revisor er underlagt, jævnfør 

de internationale revisionsstandarder og anden relevant lovgivning, samt dansk praksis for revision 

af områderne, vil vi undersøge, hvordan revisor reviderer efterfølgende begivenheder og going 

concern i praksis. I denne kontekst ønsker vi at belyse følgende underspørgsmål: 

Hvorledes revideres efterfølgende begivenheder og going concern i praksis? 

Endvidere ønsker vi at undersøge, om der er overensstemmelse mellem kravene og revisors udførte 

handlinger. Det vil vi undersøge ved en sammenholdelse af revisors arbejde i praksis med de krav, 

revisor er underlagt. Mere specifikt ønsker vi at belyse følgende underspørgsmål: 

Viser en sammenholdelse af de regulative krav til revisionen inden for de nævnte områder 

en divergens i forhold til de revisionshandlinger, som revisor faktisk udfører? 

1.4 Afgrænsning 

Fokus i nærværende afhandling er at undersøge, hvilke krav revisor er underlagt i forbindelse med 

sin revision af efterfølgende begivenheder og going concern, og om det overholdes i praksis. 

Afhandlingen forholder sig til de danske revisorer og deres udfordringer, hvorfor vi afgrænser os fra 

at undersøge, hvilken regulering de internationale revisorer er underlagt. Der vil i afhandlingen 

derfor kun være anvendt den lovgivning og regulering, som en dansk revisor skal anvende. Da vi 

kun ser på de danske forhold, anvender vi ikke al lovgivning, herunder de amerikanske 

revisionsstandarder, og undersøgelser i afhandlinger der vedrører udenlandske forhold. Ved 

anvendelse og beskrivelse af revisionsstandarderne, vil der blive taget udgangspunkt i de nyeste af 

slagsen inden for området. 

 

Ifølge dansk lovgivning og regulering af going concern, er det den reviderede virksomheds ledelses 

ansvar at foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften det kommende år i 

forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Da det er afhandlingens formål, at undersøge revisors 

revisionspligt, vil afhandlingen ikke indeholde en beskrivelse af ledelsens ansvar og forpligtelser 

inden for going concern-området. Det er ifølge ISA 570 revisors pligt i forbindelse med revisionen 

af going concern at vurdere ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften, 
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hvorfor det er nødvendigt at have et grundlæggende kendskab til ledelsens forpligtelser for at kunne 

vurdere revisors arbejde.  

Vi har valgt at afgrænse os til at undersøge revisors arbejde i forbindelse med revision af en 

årsrapport (ISA 700), hvor revisor skal afgive en revisionspåtegning med den højeste grad af 

sikkerhed. Det indebærer, at revisor skal udføre flere arbejdshandlinger for at indsamle egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne afgive en konklusion. Denne afgræsning betyder, at vi 

ikke vil undersøge review-, udvidet gennemgangerklæringer og assistance opgaver.  

Vi har i afhandlingen blandt andet valgt at anvende interviews som empiri. Interviewpersonerne, 

bestående af statsautoriseret revisorer, er ikke udvalgt efter, hvilken branche de har indblik i, 

hvorfor afhandlingen ikke vil tage udgangspunkt i en bestemt branche.  

Afhandlingen vil kun indeholde en kort beskrivelse af fejl i revisors påtegning omkring 

efterfølgende begivenheder og going concern og vil derfor ikke indeholde en detaljeret beskrivelse 

af revisors straffe-, erstatnings- og disciplinærretlige ansvar. 

I forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder har vi valgt at lægge vores fokus på 

perioden fra balancedagen og indtil revisors underskrift på revisionspåtegningen. Det har den 

konsekvens, at vi kun i begrænset omfang behandler perioden efter revisor har underskrevet 

regnskabet. 

 

Litteratursøgningen er afsluttet den 1. oktober 2013 og ændringer i regulering eller nye artikler efter 

denne dato vil derfor ikke være indarbejdet i afhandlingen. 
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1.5 Metode 

Afhandlingens hovedproblemformulering består af to dele, der omhandler revisors pligt inden for 

efterfølgende begivenheder og revisors vurdering af going concern. Problemstillingen vil blive 

besvaret med udgangspunkt i, hvad den relevante lovgivning og de relevante revisionsstandarder 

kræver af revisors arbejde. I vores tilfælde er revisorloven, årsregnskabsloven og selskabsloven, de 

love, der er relevante i forhold til at besvare vores problemformulering. Da vi også inddrager 

revisors erklæring i vores afhandling vil erklæringsbekendtgørelsen endvidere indgå i besvarelsen.  

De revisionsstandarder vi vil benytte os af i afhandlingen tæller ISA 200 (revisors overordnede mål 

og revisions gennemførsel), ISA 315 (forståelse af virksomheden og dens omgivelser), ISA 330 

(Revisors reaktion på vurderede risici), ISA 500 (revisionsbevis), ISA 560 (efterfølgende 

begivenheder), ISA 570 (going concern), ISA 580 (ledelsens udtalelser), ISA 700 (revisors 

erklæring) og ISA 705 (modifikations i revisors erklæring). De revisionsstandarder, der har mest 

relevans for afhandlingen, er ISA 560 (efterfølgende begivenheder) og ISA 570 (going concern), vil 

udførligt blive beskrevet i teori-afsnittet. De andre anvendte revisionsstandarder vil der blot vil blive 

henvist til, da de er af mere perifer betydning for afhandlingens besvarelse i analysedelen.  

Hovedessensen i afhandlingen er at belyse revisors arbejde i forhold til efterfølgende begivenheder. 

Derfor har vi valgt, at analysen af revisionen af efterfølgende begivenheder skal være opbygget 

omkring interviews med statsautoriserede revisorer, hvor formålet er at få klargjort, om revisor 

udfører sit arbejde tilstrækkeligt indenfor området. Det skal her tilføjes, at to af de revisorer, vi har 

interviewet, har en bibeskæftigelse som henholdsvis revisorkontrollant og medlem af 

revisornævnet, hvilket vi mener, vil være medvirkende til at styrke vores besvarelse, da de må 

formodes at have et mere objektivt syn på revisors arbejde. Om ikke andet kan de udtale sig på et 

bredere grundlag end de øvrige revisorer.  

Udover interviews vil vi analysere et par tjekskemaer, som er fundet i litteraturen. Vi spurgte en 

række af revisorerne, om det var muligt at få udleveret deres anvendte tjekskemaer, men grundet 

konkurrencemæssige forhold har det ikke været muligt. Vi mener, at de fundne tjekskemaer vil 

bidrage positivt til analysen af efterfølgende begivenheder. 

 

Hvor der er mulighed for at inddrage atikler, faglige tidskrifter med videre, vil dette blive gjort. Vi 

vil slutteligt i analysen af revision af efterfølgende begivenheder gennemgå to udvalgte 

responsumsager og en enkelt revisornævnsafgørelse.  
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Det fremgår af indledningen og problemformuleringen, at vi videre vil undersøge, hvilken 

betydning revision af efterfølgende begivenheder spiller i forhold til going concern forudsætningen. 

Denne del af afhandlingen vil ligeledes have sit udgangspunkt i relevant lovgivning og 

revisionsstandarder, som vi vil gennemgå i det efterfølgende teori-afsnit. Dette udgør fundamentet, 

som vores analyse kan baseres på. Vi vil til analysen af dette område trække på de føromtalte 

interviews. Derudover vil vi inddrage en undersøgelse foretaget af Beierholm og FSR, som har set 

på udviklingen i modifikationer på påtegningerne, som følge af en række virksomheders konkurser i 

den finansielle krise. Undersøgelsen skal sammen med interviewene være med til at sige noget om 

tilstrækkeligheden i revisors revision af going concern forudsætningen. Vi er opmærksomme på, at 

undersøgelsen ikke isoleret ser på going concern i et efterfølgende begivenheder perspektiv, hvilket 

vil sige at den ikke siger noget om, at der eksempelvis er taget et forbehold som følge af, at en 

efterfølgende begivenhed er indtruffet, men at den fokuserer på going concern spørgsmålet i sin 

helhed. Men da vi også ser på revisionen af going concern i sin helhed, er det en yderst interessant 

undersøgelse. Derudover inddrages artikler, tidsskrifter m.v., som vi mener, kan bidrage til at 

besvare going concern-delen i vores afhandling. Især artiklen ”Going concern i revisionsprosessen – 

hvordan i praksis”, som er skrevet af Ph.D og lektor Stig Hartmann og statsautoriseret revisor Anni 

Haraszuk, som stiller sig kritisk over for revisorbranchens tilgang til revision af going concern 

forudsætningen, vil vi tage under nærmere behandling, da det dels er en kritik, som kommer 

”indefra” og derfor synes at veje tungere argumentationsmæssigt i forhold til kritik udefra, men 

mest af alt fordi den kommer med nogle interessante og konkrete bud på, hvor branchen fejler.  

Ovenstående fremgangsmåde er deduktiv
3
, da vores udgangspunkt er teorierne i form af lovgivning 

og revisionsstandarder, som vi ønsker at anvende til at sige noget generelt om revisors måde at 

arbejde på inden for efterfølgende begivenheder og going concern.   

1.5.1 Operationalisering 

En del af det at kunne lave en analyse består i at kunne mestre øvelsen at operationalisere, hvilket 

vil sige ”oversætte” teoretiske begreber til empiriske målbare størrelser.
4
   

At vi operationaliserer skal være med til at skabe størst mulig overensstemmelse mellem vores 

teoretiske begreber og empiriske variabler, hvilket kaldes definitionsvaliditet. Endvidere skal 

                                                           
3
 Side 35 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 

4
 Side 78 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 
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operationaliseringen være med til, at de indsamlede data er tilstrækkeligt pålidelige, også benævnt 

reliabilitet.
5
  

Validiteten kan splittes op i to begreber gyldighed og relevans. Hvis vi prøver at vurdere 

gyldigheden, som er et udtryk for overensstemmelse mellem vores teori og empiri, vil vi anse vores 

for at være høj, idet vi har søgt at indsamle empiri gennem interviews med ni statsautoriserede 

revisorer, som naturligt har indgående kendskab til love og standarder indenfor området. 

Relevansen siger noget om, der er overensstemmelse mellem vores empiri og problemformulering. 

Igen vil vi vurdere at den er høj, da vores foretagne interviews er lavet med udgangspunkt i vores 

problemformulering. Vi er ikke erfarne ud i kunsten at foretage interviews, og der kan derfor godt 

være vinkler, vi ikke har belyst. Vi har dog gjort os grundige overvejelser i udarbejdelsen af 

interviewguides, hvilket danner basen for et godt slutprodukt. Vi har derudover kritisk udvalgt 

diverse faglige tidsskrifter m.v. til at supplere interviewene i analysen. Inden for efterfølgende 

begivenheder er det begrænset, hvad der ligger af materiale, men vi har udvalgt det, der kan bidrage 

til vores besvarelse, og som vi har beskrevet tidligere, benytter vi os af responsumsager og 

revisornævnskendelser, der er brugbar i forhold til vores problemformulering. Going concern er 

derimod et område, hvor der ligger en hel del materiale, og her ligger udfordringen i at udvælge det, 

der bedst kan hjælpe med at besvare vores problemformulering.      

Reliabilitet angiver hvor præcist, vi måler det, vi ønsker at måle. Vi tilstræber, med vores tilgang til 

analysen, at gøre resultaterne så pålidelige, som overhovedet muligt. Store dele af vores analyse er 

bygget op omkring de føromtalte interviews. Interviewene i sig selv skaber ikke nødvendigvis 

pålidelighed, men vi laver vores interviews som strukturerede interviews, hvilket betyder at vi har 

helt faste spørgsmål, som vi skal igennem, og derved lettere kan styre processen, sammenlignet med 

mere ustrukturerede interviews, der stiller større krav til vores egenskaber som interviewer. Med 

valget strukturerede interviews sikrer vi bedst muligt, at vi får målt det, vi ønsker at måle.  

Da definitionsvaliditeten og reliabiliteten vurderes at være af høj standard, medfører det, at vi har 

valide data til brug for vores analyse.  

1.5.2 Indsamling af data 

I afhandlingen empiri anvendes primære såvel som sekundære indsamlede data. De primære data 

består af ni interviews med statsautoriserede revisorer – både praktiserende revisorer, en 
                                                           
5
 Side 83 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 
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kontrollant, samt et tidligere revisornævnsmedlem. Herudover er der foretaget to interviews med 

erhvervsrådgivere fra Danske Bank og Nordea. Beskrivelse af udvælgelsen af interviewpersoner, 

interviewopbygning, etiske overvejelser med mere er beskrevet under afsnit 1.5.2.2 interview. De 

sekundære data
6
 består af undersøgelser, artikler, faglige tidsskrifter, responsumsager og en 

revisornævnskendelse. Disse er alle indsamlet ved brug af søgemaskinen på CBS eller 

søgemaskiner på internettet, for dermed at skabe grundlag for at få fat i den nyest tilgængelige 

information. 

 

Afhandlingens empiriske datagrundlag vil som nævnt være en kombination af primære og 

sekundære data, men med størst vægt på de primære data i form af personlige og telefoniske 

interviews. Anvendelsen af de sekundære kilder bidrager med en bredere tilgang til 

problemstillingen, som derved skaber et bredere fortolkningsgrundlag. 

 

1.5.2.1 Dataindsamlingens art 

Afhandlingens data består hovedsageligt af kvalitative data.
7
 Analysen er bygget op omkring 

interviews og er suppleret med diverse bøger, artikler, faglige tidsskrifter og diverse afgørelser. Vi 

benytter os derudover af lovgivning og udstedte standarder indenfor området. 

1.5.2.2 Interviews 

Størstedelen af empirien i afhandlingen tager udgangspunkt i interviews, både personlige og 

telefoniske, da det giver et direkte og uforberedt svar fra interviewpersonen. Interviewspørgsmålene 

kan findes under bilag 1-4 og interviewene kan findes under bilag 5-13. Interviewpersonerne har i 

en mailkorrespondance før interviewene fået kendskab til vores emne og problemstilling og på 

forhånd set enkelte af de spørgsmål, vi ønskede at stille, for at de derved kunne danne sig et 

overblik over emnet og vurdere, om de var interesseret i at deltage i et interview. Det er vigtigt at 

interviewpersonerne på forhånd ikke kender alle spørgsmålene, så de har mulighed for at forberede 

sig. Ved den manglende forberedelse forventer vi at kunne få et mere ærligt svar. På grund af 

geografiske afstande, samt tidsmæssige problemer for vores interviewpersoner, er fire ud af de ni 

foretagne interviews telefoniske. De telefoniske interviews giver nogle udfordringer, da vi ikke har 

mulighed for at vurdere personens kropssprog, når det enkelte spørgsmål stilles. Vi tager dog 

                                                           
6
 Data der er indsamlet og analyseret af andre personer, jf. side 83 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. 

udgave 2008 
7
 Side 27-28 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 
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udgangspunkt i, at den interviewede giver os et så ærligt svar som muligt, inden for de rammer han 

eller hun er underlagt. 

Endvidere skal det tilføjes, at der er begrænsninger i afhandlingens forfatteres evner som 

interviewer, hvilket kan have en afsmittende effekt på svarere. Vi mener dog, at effekten er 

minimal, da vi har valgt at foretage strukturerede interviews.  

Ved interview har vi valgt at benytte os af kvalitative data
8
, da vi ikke bygger vores interview på tal, 

men konkrete svar fra interviewpersonen. Fem ud af de ni interviews med revisorerne er 

båndoptagne interviews
9
, de resterende revisorer ønskede ikke, at vi optog interviewet. Som 

alternativ til optagelsen har vi nedskrevet svarene i et referat og mailet det til revisorerne, der 

herefter har godkendt referatet. Interviewene har til formål at skabe en forståelse af de forskellige 

interviewpersoners arbejdsmetode og fremgangsmåde.  

Interviewene er opbygget om primære data (stimuli data
10

, da det medfører en reaktion hos den 

interviewede i form af et svar). Struktureringsgraden er høj, da vi stiller de samme spørgsmål i den 

samme rækkefølge til de enkelte interviewpersoner. Der er en mindre standardiseringsgrad, da vi 

har valgt at benytte os af åbne spørgsmål, for derved at få en dialog med den interviewede og ikke 

lægge svaret i deres mund. Hvor vi har haft behov for at få et mere konkret svar, har vi stillet 

opfølgende spørgsmål. 

1.5.2.2.1 Interviewpersoner 

Som tidligere nævnt har vi valgt at interviewe sammenlagt 11 personer, da det vil give os mulighed 

for et bredt sammenligningsgrundlag og få indblik i flere personers holdninger og arbejdsmetoder. 

Udvælgelsen af interviewpersoner er foretaget ud fra ønsket om, at de skulle repræsentere et bredt 

udsnit af de statsautoriserede revisorer. Interviewpersonerne består af både nyere og ældre 

statsautoriserede revisorer. Der er endvidere udvalgt en statsautoriseret revisor, der ikke længere er 

praktiserende revisor, men som fører tilsyn med revisorernes arbejde i form af sit job i 

Erhvervsstyrelsen. Den udvalgte revisor har tidligere siddet som medlem i Revisornævnet. 

Endvidere har vi en statsautoriseret revisor (revisor 5), som er revisorkontrollant ved siden af sit 

virke som statsautoriseret revisor. Interviewene med erhvervsrådgiverne er af mere perifer 

                                                           
8
 Side 150 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 

9
 Side 151 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008  

10
 Side 151 i ”Den skinbarlige virkelighed” af Ib Andersen, 4. udgave 2008 
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betydning for afhandlingen, hvorfor der, med den efterfølgende beskrivelse af interviewpersonerne, 

menes de interviewede statsautoriserede revisorer. 

  

De interviewede revisorer har vi valgt alle skal være statsautoristede revisorer, da de qua 

uddannelse har fået statens kvalitetsstempel. Det sikrer, at de udtaler sig på samme grundlag, og 

dermed bliver det nemmere for os at sammenligne svarene revisorerne imellem. Vi har valgt, for at 

få den størst mulige bredde, både at foretage interviews med revisorer fra nogle af de største 

revisionsselskaber i Danmark, hvor de alle er beliggende i København, samt revisorer fra mindre 

revisionsselskaber i provinsen og i Storkøbenhavn. Baggrunden for dette valg er, at vi skal kunne 

undersøge, om der er forskel på svarene, alt efter om revisor har sin daglige gang med at revidere 

mindre eller større selskaber, da vi antager, at revisorerne i København i gennemsnit reviderer flere 

større selskaber end revisorerne i provinsen. Vi har valgt ikke at fokusere på, om revisorerne 

nødvendigvis reviderer selskaber i samme branche, da vi ønsker, at de skal udtale sig generelt om 

emnet og de erfaringer, de har gjort sig gennem deres arbejde. Vi ønsker at undersøge revisors 

arbejde overordnet og ikke opdelt i forskellige brancher, da revisionsstandarderne og loven ikke 

tager udgangspunkt i forskellige brancher. 

Vores interviews med revisorkontrollanten og det tidligere revisornævnsmedlem er medtaget, da det 

giver et andet syn på revisors arbejde og handlinger. De er ikke på samme måde, som de 

praktiserende revisorer, forpligtet til at sige, at revisor udfører sit arbejde godt nok, men kan 

derimod give input til en mere kritisk holdning til revisors arbejde. Vi skal her understrege, at vi har 

en antagelse, om at revisorerne ikke udleverer kollegaerne, også selvom der er tale om anonyme 

interviews. Med det mener vi, at revisorerne skal være helt sikre på, at revisorstanden generelt ikke 

udfører sit arbejde på tilstrækkelig vis, før de lufter deres kritik. En kritik på et løst grundlag, kan 

være medvirkende til, at der bliver skabt yderligere negativ fokus på revisionsbranchen, hvilket 

ingen af de praktiserende revisorer er interesseret i. 

De interviewede regnskabsbrugere er to erhvervsrådgivere fra henholdsvis Danske Bank og Nordea. 

Formålet, med at interviewe regnskabsbrugerne, er at få deres vurdering om revisors arbejde, når de 

ser på regnskaberne i deres daglige virke. Vi er opmærksomme på, at regnskabsbrugernes kendskab 

til efterfølgende begivenheder kan være mangelfuldt, hvorfor deres svar ikke inddrages i den del, da 

det ikke bidrager noget videre til analysen. 
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1.5.2.2.2 Undersøgelsesformål 

Anvendelsen af interviews har til formål at sikre, at afhandlingen ændrer sig fra at være en 

beskrivende afhandling til at være problemidentificerende og -løsende. 

Den teori, der er den beskrivende del af afhandlingen, har til formål at give læseren en forståelse og 

et indblik i revisors pligter inden for efterfølgende begivenheder og going concern. Analysen 

bidrager med, at afhandlingen bliver set fra et praktisk synpunkt, som så kan sammenholdes med 

det teoretiske. 

Diskussion i analysen bidrager til at anskue afhandlingens problem i et bredere perspektiv, hvilket 

sikrer at flere vinkler bliver præsenteret og analyseret. Bredden i diskussionen skal være med til at 

sikre, at vi når hele vejen omkring problemet. 

 

1.5.2.2.3 Interviewguide 

Opbygningen af interviews har løbende taget form i forbindelse med udformningen af afhandlingen. 

Der er foretaget ændringer i de stillede spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, 

da vi undervejs har ændret vores fokus i forhold til vores problemformulering. En væsentlig 

ændring efter de første tre interviews er, at vi har taget forventningskløften ud af interviewene og 

valgt udelukkende at fokusere på revisors arbejde. Selvom der er tilføjet og slettet spørgsmål 

løbende, er grundsubstansen i interviewene i det store perspektiv den samme. Vi har som tidligere 

beskrevet valgt at opbygge vores interviews som strukturerede interviews, hvor spørgsmålene og 

rækkefølgen på disse er fastlagt på forhånd. Ikke alle interviews er ens, da vi forsøger at få en 

naturlig dialog med interviewpersonerne, hvor vi kan stille uddybende eller nye spørgsmål, der 

falder os ind, som interviewet skrider frem. I bilagene 1-4 findes spørgsmålene til de enkelte 

interviews. Vi benytter os hovedsageligt af åbne spørgsmål i interviewene, da det giver mulighed 

for et bredere svar og er med til at give en mere naturlig og flydende dialog. Interviewguiden er 

udarbejdet med det formål at sikre, at problemstillingen i afhandlingen bliver besvaret på 

tilstrækkelig vis, såfremt der sker en besvarelse af de opstillede spørgsmål.  

 

1.5.2.2.4 Etiske overvejelser 

De spørgsmål, der stilles i interviewene, har ikke karakter af at være personlige eller følelsesladede, 

hvorfor der ikke synes at være etiske overvejelser i relation til, hvorvidt det er etisk acceptabelt at 

stille dem, eller om de skal stilles på en bestemt måde for ikke at støde interviewpersonerne. 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 19 af 207 
 

Inden hvert interview spurgte vi interviewpersonen, hvorvidt han eller hun ønskede, at vi optog 

samtalen. Der var fire af de ni interviewede der ikke ønskede det, hvorfor disse interviews er 

nedskrevet og derefter rettet og godkendt af interviewpersonen. Alle de interviewede er gjort delvist 

anonyme, da enkelte ikke ønskede at blive citeret med navn. Det medfører, at der i afhandlingen vil 

blive henvist til interviewpersonerne som revisor 1, 2, 3 og så fremdeles. Med delvist anonymitet 

menes, at der i afhandlingen ikke bliver nævnt navn med udtalelser, dog er interviewene vedlagt 

som lydfil, hvor den interviewedes navn i enkelte tilfælde kan forekomme. I de tilfælde, hvor der 

nævnes navn under interviewet, har interviewpersonen godkendt dette.  

 

1.5.2.2.5 Udførslen af interviews 

Som tidligere nævnt skabte vi inden udførslen af interviews kontakt til interviewpersonen via 

mailkorrespondance. Vi beskrev emnet og gav eksempler på spørgsmål, vi ville stille under 

interviewet. Der er som tidligere nævnt foretaget i alt 11 interviews, hvoraf de fire er foretaget over 

telefonen, og de resterende syv er personlige interview. Varigheden af interviewene svinger mellem 

20-57 min. De personlige interviews er foretaget på de respektive interviewedes arbejdsplads. 

Interviewene blev indledt med en introduktion af formålet med dem og emnet, som ville blive 

berørt. Under udførelsen af interviewene forsøgte vi, som interviewer, at være så passive som 

muligt. 

 

1.5.2.2.6 Transskription 

De optagne interviews er ikke blevet transskriberet, da dette ikke er relevant for at kunne benytte 

det i afhandlingens analyse. De citater, der er taget fra interviewpersonerne, er der alle sket 

henvisning til med nøjagtige tidsinterval fra interviewet. Interviewene er vedlagt som lydfil. Vi har 

lavet et referat af alle interviews, som kan findes under bilag 5-13. 

1.6 Afhandlingens målgruppe 

Denne afhandling har vi skrevet som afslutning på cand.merc.aud.-uddannelsen på Copenhagen 

Business School. Afhandlingens primære målgruppe er folk med en tilknytning til cand.merc.aud.-

studiet, revisorer eller andre med interesse for efterfølgende begivenheder og going concern. Ved 

udarbejdelsen af afhandlingen har vi antaget, at læseren har et grundlæggende kendskab til 

revisionsprocessen, efterfølgende begivenheder og going concern samt, lovgivningen og 

reguleringen heraf. 
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1.7 Kildekritik 

Der er i afhandlingen anvendt både primære og sekundære kilder. En stor del af den i afhandlingen 

anvendte teori er baseret på primære kilder i form af den gældende og regulerende lovgivning på 

området inden for regnskab og revision. De i afhandlingen anvendte standarder og love er baseret 

på den nyest gældende lovgivning. 

En anden primær kilde, der er anvendt i afhandlingen, er interview. Denne kilde anses for værende 

subjektiv, da det er den interviewede personlige holdninger, der kommer til udtryk. Dog vurderes 

der at være en vis form for objektivitet i den interviewedes udsagn, da revisor som udgangspunkt 

skal udtale sig inden for gældende regulering. Vi mener, at revisor aldrig kan være objektiv i 

forhold til at vurdere sit eget arbejde, det medfører, at vi skal være opmærksomme på problemet i 

vores analyse. Af den grund er vores indgangsvinkel i de foretagne interviews at tage udgangspunkt 

i reguleringen på området og sammenholde det med svarene, så vi derigennem kan se, hvor der er 

mangler i den praktiske revision.  

Omkring interviewene med erhvervsrådgiverne ligger der helt klare begrænsninger i forhold til at 

anvende deres svar, hvorfor det blandt andet er udeladt i analysen af efterfølgende begivenheder. 

Som sekundære kilder har vi anvendt litteratur i form af fagbøger, artikler m.v. Den sekundære 

litteratur er baseret på udtalelser fra anerkendte fagfolk i form af forfatterne med en relevant 

økonomisk eller revisionsmæssig baggrund. Denne litteratur anses for værende subjektiv, idet den 

er udtryk for forfatternes egne holdninger. Der er forsøgt at anvende litteratur af nyest mulig dato, 

men nogle artikler kan dog forekomme af ældre dato, hvorfor artiklernes relevans er blevet kritisk 

vurderet inden brug. 

1.8 Afhandlingens struktur  

I nærværende afsnit redegøres for afhandlingens overordnede struktur. Afhandlingen består af syv 

kapitler. Afhandlingen er inddelt i tre overordnede dele – en teoretisk del, en analytisk del og en 

afsluttende del. Den teoretiske del leder over i den analytiske del, hvor teorierne vil blive anvendt i 

forhold til den empiri, vi har indsamlet. Resultaterne fra den analytiske del bliver til sidst 

sammenfattet i den afsluttende del.  

Den teoretiske del omhandler den nyeste regulering inden for efterfølgende begivenheder og going 

concern.  
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Analysedelen vil være inddelt i to overordnede områder – et der analyserer revision af efterfølgende 

begivenheder, og et der analyserer going concern. I analysen vil der også indgå en del, der 

analyserer efterfølgende begivenheders betydning for revisors vurdering af going concern. Denne 

passage skal sikre, at der bliver en sammenhæng mellem de to områder, så der bliver skabt en 

helhed i vores analyse. Analysen vil bygge på personlige og telefoniske interviews med revisorer og 

gennemgang af en række udvalgte undersøgelser fra faglige tidsskrifter, hovedvægten lægges dog 

på interviewene.  

Interviewene vil være vores overvejende kilde til at afdække revisors formåen indenfor 

efterfølgende begivenheder, hvor interviewene vil blive suppleret med andre undersøgelser, når vi 

analyserer going concern. Baggrunden for den prioritering skal findes i, at der ligger meget 

materiale om going concern, mens det er yderst begrænset, hvad der ligger om revision af 

efterfølgende begivenheder. Den afsluttende del vil indeholde en konklusion og perspektivering. 

I det følgende vil vi præsentere hvert af de syv kapitler, hvor vi vil beskrive, hvilke overvejelser der 

ligger til grund for kapitlets indhold. 

Kapitel 1 – Indledning 

Det indledende kapitel beskriver i hovedtræk for læseren, hvorfor vi har valgt at beskæftige os med 

netop de valgte emner, hvad det er vi vil finde ud af inden for områderne, og hvordan vi har tænkt 

os at gribe den an. I det indledende afsnit vil vi derudover introducere den relevante regulering, så 

det tydeliggøres, hvilke krav revisor skal opfylde. 

 

Kapitel 2 – Analyse af revisors revision af efterfølgende begivenheder  

I dette kapitel vil vi analysere revisors revision af efterfølgende begivenheder i praksis. Vi har, som 

det er beskrevet under afsnittet om interviews, lavet interviews med ni revisorer. Deres svar vil vi 

anvende til at danne os et billede af, hvordan efterfølgende begivenheder bliver revideret i praksis. 

Som en integreret del af analysen vil vi inddrage den under kapitel 1 gennemgåede regulering af 

revisors arbejde indenfor området, og sammenholde den med revisorernes svar. Resultatet af 

sammenligningen skulle gerne fortælles os, om revisor lever op til de krav, der stilles til ham inden 

for efterfølgende begivenheder. Vi vil også se nærmere på et par udtalelser fra FSR’s 

Responsumudvalg, hvori efterfølgende begivenheder indgår, samt en revisornævnsafgørelse inden 

for området. 
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Kapitel 3 – Analyse af going concern 

Kapitlet vil indeholde en analyse af revisors revision af going concern forudsætningen i praksis. 

Første del af kapitlet vil fokusere på, om efterfølgende begivenheder har betydning for going 

concern vurderingen, og i hvilken grad revisor ligger vægt på den problematik, når han vurderer 

going concern. Udgangspunktet er som i forrige kapitel, at vi til analysen benytter os af interviews 

for at kunne konkludere, hvordan revisorerne arbejder i praksis. Svarene vil derefter blive 

sammenholdt med den gældende regulering indenfor området, for at vi kan analysere om revisor 

gør tilstrækkeligt i praksis. Ud over at se på going concern i en efterfølgende begivenheder 

kontekst, vil analysen blive udvidet til at se på hele revisors vurdering af going concern. Til det 

formål vil vi supplere svarene fra interviewene med en række artikler og undersøgelser. Blandt 

andet vil den del af analysen fokusere på udviklingen i revisors forbehold for going concern i 

revisionspåtegningen, idet det kan medvirke til at fortælle os, om der er sket en forbedring af 

revisors arbejde indenfor området. Derudover vil vi supplere analysen med en case om Tønder 

Banks krak, samt en case om den store danske entreprenørvirksomhed, Pihl & Søn, der i august i år 

gik konkurs.   

 

Kapitel 4 – Konklusion 

I kapitlet besvarer vi vores hovedspørgsmål, samt de tilhørende underspørgsmål fra 

problemformuleringen ud fra vores resultater af analysen.  

 

Kapitel 5 – Perspektivering 

I perspektiveringskapitlet vil vi anlægge en anden synsvinkel på afhandlingen, som vil kunne føre 

til et andet slutresultat. Mere specifikt vil vi se nærmere på et forslag som er fremme i øjeblikket 

omkring revisors fremtidige påtegning. Kort fortalt går det ud på at få inddraget et helt særskilt 

afsnit om going concern i revisionspåtegningen. 

 

Kapitel 6 – Litteraturliste 

Kapitlet vil indeholde en fyldig liste over alle de fagbøger, artikler m.v., som vi har anvendt 

igennem afhandlingens udarbejdelse. 
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Kapitel 7 – Bilag 

I dette kapitel vil indgå alle de artikler eller udpluk fra artikler, kopier fra fagbøger, undersøgelser 

m.v., som vi løbende har refereret til igennem vores afhandling. I kapitlet vil der også være et 

referat fra de foretagne interviews (interviewene i sin fulde længde følger opgaven på en vedlagt 

CD) og en dertil hørende interviewguide, så læseren kan se, hvad vi har spurgt revisorerne om.  

 

1.9 Teori 

I det følgende vil vi analysere revisors pligter ud fra den regulering, der danner rammen for revisors 

arbejde. Gennemgangen skal bidrage til at fastlægge, hvilke pligter revisor har. Som det er fastslået 

tidligere er afhandlingens fokus på efterfølgende begivenheder og going concern, så derfor vil den 

gennemgåede regulering relatere sig til de nævnte emner. 

Nærværende afsnit vil beskrive den anvendte teori, der bygger på den nyeste lovgivning og 

regulering inden for områderne efterfølgende begivenheder og going concern. Vi anvender de 

internationale revisionsstandarder og den danske lovgivning i form af årsregnskabsloven, 

erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven, selskabsloven med flere.  

1.9.1 Generel regulering af revisors arbejde 

1.9.1.1 God revisorskik 

Et af de helt centrale krav til revisors arbejde er, at han overholder god revisorskik. Handler revisor 

i strid med god revisorskik, kan det påtales disciplinært af Revisornævnet.
11

 Det fremgår af 

Revisorlovens § 16, stk. 2. punkt, at revisor skal overholde god revisorskik i forbindelse med 

udførslen af de opgaver, der er omfattet af lovens § 1, stk. 2, hvilket vil sige erklæringer med 

sikkerhed.  Det er ikke tilfældigt, at det i loven benævnes ”god revisorskik” og ikke ”god 

revisionsskik”, idet kravet ikke er begrænset til revisionspåtegningen, men til alle typer af 

erklæringer med sikkerhed. Revisor skal som en del af god revisorskik udvise den nøjagtighed og 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed kræver. I begrebet god revisorskik ligger der derudover 

nogle helt grundlæggende principper, som revisor skal overholde. Principperne er følgende: 

Integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel 

adfærd.  

                                                           
11

 Side 47 i ”Revisor – regulering og rapportering” af Kim Füchsel m.fl. 
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I begrebet integritet ligger der, at revisor skal være redelig og ærlig i professionelle og 

forretningsmæssige forbindelser.  

Med objektivitet menes der, at revisor ikke må have en forudindtaget holdning, have 

interessekonflikter eller være under utilbørlig påvirkning af andre, så den professionelle og 

forretningsmæssige dømmekraft undertrykkes.     

Professionel kompetence og fornøden omhu indebærer, at der stilles krav til revisor om løbende 

vedligeholdelse af sin faglige viden og færdigheder på et niveau, der sikrer, at klienten modtager en 

kvalificeret professionel ydelse baseret på en opdateret viden om den seneste udvikling indenfor 

lovgivning og god skik m.v. 

Revisor skal udvise fortrolighed, hvilket vil sige, at han ikke uden videre tilladelse må videregive 

informationer til tredjemand, som han har opnået som led i de professionelle og forretningsmæssige 

forbindelser. Kravet frafalder, hvis der er en juridisk pligt til at videregive sådanne informationer. 

Professionel adfærd betyder, at revisor skal overholde al relevant lovgivning og anden regulering. 

Derudover skal han undgå enhver form for adfærd, der kan miskreditere revisorstanden.
12

   

1.9.1.2 Selskabsloven  

En gennemlæsning af Selskabsloven fastslår, at der ikke findes paragraffer, der specifikt vedrører 

efterfølgende begivenheder eller going concern. Der findes dog enkelte steder i Selskabsloven, som 

i en eller anden udstrækning er relevant for de nævnte emner. 

Selskabsloven anvendes på aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber)
13

, hvilket gør den 

relevant i forhold til vores afhandling, da vi har afgrænset os til kun at se på revision. 

I ISA 560 og ISA 570 går betegnelserne den daglige ledelse og den øverste ledelse igen flere gange, 

og vi vil gentagende gange støde på betegnelserne i vores analyse. I Selskabsloven er defineret, 

hvad der forstås ved det centrale ledelsesorgan, og det øverste ledelsesorgan. Vi vil kun omtale det 

øverste ledelsesorgan, da det er det, der er omtalt i ISA 560. I øvrigt er det uden betydning, da der er 

sammenfald mellem de to ledelsesorganer. Det øverste ledelsesorgan kan udgøres af: a) 

Bestyrelsen, hvor der både er en direktion og en bestyrelse i selskabet, b) direktionen, der alene har 

                                                           
12

 Se side 101 i ”Revisor – regulering og rapportering” af Kim Füchsel m.fl. 
13

 Selskabsloven § 1, LBK nr 322 af 11/04/2011 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 25 af 207 
 

en direktion i selskabet og c) tilsynsrådet, der både har en direktion og et tilsynsråd.
14

 I de 

situationer hvor den øverste ledelse består af en bestyrelse, skal den ansætte en direktion til at 

forestå den daglige ledelse.
15

 

Godkendelse af regnskabet har, som vi senere vil komme ind på, betydning for, hvornår regnskabet 

kan påtegnes af revisor. Loven præciserer i sin § 88, at det er generalforsamlingen, der godkender 

årsrapporten. I ISA 560 afsnit A2 er det oplyst, at det i nogle jurisdiktioner kræves, at aktionærerne 

foretager den endelige godkendelse af regnskabet, hvilket er i overensstemmelse med 

Selskabslovens § 88. I det tilfælde er aktionærernes endelige godkendelse af regnskabet ikke 

nødvendig for, at revisor kan konkludere, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, 

som kan danne grundlag for revisionskonklusionen. Det fremhæves endvidere i ISA 560 afsnit A2, 

at regnskabets godkendelse i ISA’erne forstås som den tidligste dato, hvor de behørigt bemyndigede 

personer fastlår at regnskabet er udarbejdet, og de bekræfter, at de påtager sig ansvaret for 

regnskabet. I det tilfælde vil der være tale om bestyrelsen.              

I relation til revision af efterfølgende begivenheder og going concern, er en af de 

revisionshandlinger som femhæves forespørgsler til ledelsen. Selskabsloven forholder sig til 

ledelsens pligter i den henseende, idet den fremhæver, at det påhviler ledelsen i et kapitalselskab at 

give den generalforsamlingsvalgte revisor, de oplysninger som må anses for at have betydning for 

bedømmelsen af kapitalselskabet, når han skal erklære sig om kapitalselskabets forhold.  Endvidere 

skal ledelsen give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som han finder nødvendige og 

skal derudover sikre, at revisor får de oplysninger, som han mener, er nødvendig for at udføre sit 

hverv.
16

   

Selskabslovens § 119 omhandler selskabets kapitaltab. Ledelsen er forpligtet til, at der afholdes 

generalforsamling senest 6 måneder efter, at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør 

mindre end halvdelen af den tegnede egenkapital. Hvis egenkapitalen udgør mindre end 62.500 kr., 

skal der afholdes generalforsamling indenfor den nævnte frist, uanset hvad den tegnede kapital har 

været. Denne passage er relevant for vores afhandling, når opmærksomheden henledes på ISA 570 

afsnit A2, hvor der er oplistet eksempler på en række begivenheder og forhold, der hver for sig eller 
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 Selskabsloven § 5, LBK nr 322 af 11/04/2011 
15

 Selskabsloven § 111 stk. 1, LBK nr 322 af 11/04/2011 
16

 Selskabsloven § 133 stk. 1 og stk. 2, LBK nr 322 af 11/04/2011 
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tilsammen kan rejse betydelig tvivl om forudsætningen om fortsat drift. Et af de eksempler, der 

gives, er følgende: ”manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav” 

Der stilles i loven et overordnet krav til selskabets revisor, som er valgt til at revidere årsregnskabet, 

at han skal efterkomme de krav, som generalforsamlingen stiller, hvis det ikke strider imod lov, 

selskabets vedtægter eller god revisionsskik.
17

       

 

1.9.1.3 ISA 200 – Den uafhængige revisors overordnede mål 

Revisor skal efter revisionsstandarden ISA 200 afsnit 15 planlægge og udføre revisionen med en 

professionel skeptisk holdning, men bliver ofte kritiseret for, at revision er blevet en såkaldt 

”tjekliste”-revision, hvor der er større fokus på at opfylde alle krav og betingelser end at tage 

konkret stilling til, hvorledes det retvisende billede opfyldes.  

Regnskaber skal være pålidelige og underlagt troværdig repræsentation, hvilket i teorien medfører, 

at indhold kommer frem for formalia. Dermed er det mere vigtigt, at regnskabet er troværdigt, end 

at alle formalia er opfyldt. Kritikken af revisors arbejde går blandt andet på, at revisor ikke 

anvender sin professionelle skepsis i tilstrækkelig grad, idet revisor kritiseres for ikke at sætte 

spørgsmålstegn ved ledelsens oplysninger. Revisor beskyldes for at have mere fokus på at kunne 

”hakke” handlinger af, i stedet for at forholde sig kritisk til informationer, som der gives fra 

ledelsens side. Dermed sker der det, at formalia kommer frem for indhold. 

Dette kommer også til udtryk i Dansk Industris høringssvar
18

, hvor det pointeres, at revision burde 

fokusere langt mere på den professionelle skepsis end på, om alle tjeklister er udfyldt, og at denne 

skepsis bør være hovedfokus. Begrebet tillægges forskellig betydning alt efter, hvilken revisor du 

tale om, og afhænger i høj grad af revisors oplæring og baggrund. Såfremt man lavede lovgivningen 

mere fri og op til revisors professionelle dømmekraft, ville de enkelte revisionsområder blive 

behandlet på vidt forskellige måder, og det ville være svært at vurdere, hvorvidt revisor så har levet 

op til god revisorskik eller ej. 

Det må vurderes, at det især ved revision af ledelsens skøn må være essentielt at opretholde den 

professionelle skepsis, da ledelsen i nogle situationer må vurderes at kunne have interesse i at 
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 Selskabsloven § 147, LBK nr 322 af 11/04/2011 
18

 Hørringssvar fra Dansk Industri om Grønbogen af 8.december 2010 
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vurdere skøn i en fordelagtig retning. Herunder ligger også vurderingen af en virksomheds evne til 

fortsat drift, hvor revisor skal foretage en vurdering af ledelsens skøn.  

Det er netop også ved vurdering af skøn, at forventningskløfter mellem forskellige parter kan opstå, 

da man kan have forskellige forventninger til, hvad professionel skepsis indebærer, da det i sagens 

natur ikke kan præciseres i lovgivning eller anden praksis.  

1.9.1.4 ISA 700 - Revisors erklæring om revision 

Nærværende afsnit om revisors påtegning er medtaget, da det er en del af revisors afsluttende 

arbejder. Endvidere kommer revisors udførte arbejde til udtryk i påtegningen, hvilket både er 

interessant og relevant i forhold til going concern diskussionen.  

Revisor skal ved erklæring om sin revision udforme en konklusion om, at regnskabet i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme
19

. Revisor konkluderer, om han har opnået høj grad af sikkerhed, og at regnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation
20

, herunder har revisor taget stilling til og vurderet om 

regnskabet kan aflægges på going concern basis.  

1.9.1.5 Erklæringsbekendtgørelsen 

Revisors påtegning på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision
21

. Påtegningen skal 

indeholde flere bestanddele, blandt andet skal revisor identificere det regnskab, der revideres, 

angive hvilken regnskabsmæssig begrebsramme der er anvendt, omtale den udførte revision, samt 

omtale revisors ansvar i forbindelse med revisionen, herunder beskrive revisionens formål og 

karakter. Revisor skal endvidere oplyse, om der er forbehold eller supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet, og udtale sig om give en udtalelse om ledelsesberetningen har 

givet anledning til bemærkninger, når denne sammenholdes med den udførte revision. Endelig skal 

revisor i påtegningen give en konklusion på revisionen, hvor han skal oplyse, om regnskabet er 

aflagt efter gældende lovgivning, og om regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling
22

. Ved review og udvidet gennemgang skal revisor skrive i 

påtegningen, at omfanget af handlingerne er mindre end ved en revision, hvorfor den afgivne 

konklusion ikke kan udtrykkes som en revisionskonklusion
23

. 
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Erklæringsbekendtgørelsen har en opremsning af punkter, som skal medføre forbehold i revisors 

påtegning
24

 . Revisor skal tage forbehold, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat 

drift ”men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt”. Derudover fremgår det, at ”forbehold 

efter stk. 1 skal altid tages når:” Med det menes der, at revisor ikke skal anvende en 

væsentlighedsbetragtning, når revisor skal tage stilling til om going concern kan forudsættes eller 

ej. Selvom det i sig selv ikke vil føre til væsentlige forskelle at aflægge et regnskab efter 

likvidationsprincipper i stedet for going concern, skal revisor tage forbehold, da det anses for at 

være en fundamental fejl. Det står i kontrast til revisors vurdering af fejl i regnskabet, hvor det skal 

vurderes om fejl enkeltvis eller samlet udgør en væsentlig fejl. Det kan diskuteres, hvor 

hensigtsmæssigt det er.  

En virksomheds aktiver kan eksempelvis bestå af poster, som vil have samme værdi både ved 

aflæggelse af regnskab efter going concern såvel som efter likvidationsmetoden. Som eksempel kan 

man have en virksomhed, der har frasolgt den driftsmæssige aktivitet, og kun har 

omsætningsaktiver som likvider og driftsmidler tilbage, der er nedskrevet til realisationsværdier.  

1.9.1.5.1 Revisors erklæringsopgaver 

Som nævnt i overstående afsnit kan revisor udføre flere forskellige typer af erklæringsopgaver. Alt 

efter hvilken type der vælges, er der høj grad af sikkerhed, begrænset grad af sikkerhed eller ingen 

grad af sikkerhed, jævnfør nedenstående figur. 

Erklæringsopgave Grad af sikkerhed 

Revision Høj 

Udvidet gennemgang Begrænset 

Review (gennemgang) Begrænset 

Assistance med opstilling af regnskab Ingen 

Figur 2 – Egen tilvirkning 

Revisor udfører forskellige typer af arbejdshandlinger for at sikre, at regnskabet ikke indeholder 

væsentlige fejl og mangler. Graden af sikkerhed indikerer, hvor mange arbejdshandlinger og hvor 

meget i dybden revisor går for at kunne afgive den enkelte erklæring. Da vi i afhandlingen kun tager 

stilling til de virksomheders regnskaber, der revideres, er kun denne del gennemgået. 
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Revisors erklæring om revision giver den højeste grad af sikkerhed, for at regnskabet er uden 

væsentlige fejl og mangler
25

. Den høje grad af sikkerhed opnås ved, at revisor får verificeret de 

væsentlige regnskabsposters værdi af en uafhængig tredjepart, hvilket for eksempel kan være ved at 

sende en engagementsforespørgsel til virksomhedens bank, der bekræfter mellemværende pr. 

balancedagen eller sende saldomeddelelser til selskabets debitorer, hvor de bekræfter deres gæld til 

selskabet. Endvidere kan revisor opnå sikkerhed ved at indsamle yderligere bevis i form af 

dokumentation på, at de i regnskabet afgivne oplysninger er korrekte.  

I forhold til review og udvidet gennemgang kræver planlægningen og gennemførslen af revisionen 

et mere dybdegående kendskab til virksomheden og dens interne kontroller. Revisionen stiller 

derfor krav til revisor om at overveje og reagere på mulige besvigelser, og at revisor skal kunne 

dokumentere sine handlinger, vurderinger og konklusioner i højere grad end ved review og udvidet 

gennemgang. Endvidere er revisor forpligtet til at udarbejde en protokol over revisionsarbejdet og 

sine konklusioner til selskabets øverste ledelse. 

1.9.1.5.2 Konklusionen af revisors arbejde 

Som tidligere nævnt, skal revisor i sin erklæring afgive en konklusion på sit arbejde. Denne 

konklusion kan være positiv såvel som negativ. En positiv konklusion gives på en revision og 

udformes således: 

”Det er vor opfattelse, at [ emnet ] giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. [ statusdagen ] samt af resultatet af selskabets aktiviteter [ og pengestrømme 

] for regnskabsåret [ perioden ] i overensstemmelse med [ kriteriet ].”
26
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1.9.2 Regulering af efterfølgende begivenheder 

I nærværende afsnit vil vi gennemgå reguleringen af efterfølgende begivenheder. I den første del af 

afsnittet vil vi beskrive den regnskabsmæssige behandling af efterfølgende begivenheder, og i den 

anden del gennemgås den revisionsmæssige regulering af efterfølgende begivenheder. Den 

regnskabsmæssige del er medtaget, da vi mener, at det vil give læseren et værdifuldt indblik i, hvad 

der ligger i begrebet efterfølgende begivenheder. Vi mener derfor ikke, at det kan undlades, selvom 

det ikke direkte har en betydning for vores problemstilling. Gennemgangen af den 

revisionsmæssige regulering har direkte betydning for vores problemstilling, idet en del af 

problemstillingen er at undersøge, hvilke krav revisor skal lave op til i sin revision af efterfølgende 

begivenheder. 

1.9.2.1 Den regnskabsmæssige behandling af efterfølgende begivenheder 

I dansk lovgivning i form af årsregnskabsloven findes der ingen specifikke bestemmelser om 

begivenheder efter balancedagen. Retningslinjer for behandlingen af begivenheder efter 

balancedagen, når der aflægges regnskab efter dansk årsregnskabslovgivning, skal derfor findes 

under de internationale regnskabsstandarder, nærmere bestemt i IAS 10, som vurderes at være i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven
27

.  

Regnskabsstandarderne er et hjælpeværktøj, der beskriver de enkelte regnskabsområder mere 

uddybende. Standarderne anvendes for at skabe en ensartet praksis, samt et bedre 

sammenligningsgrundlag for aflæggelse af danske årsrapporter efter årsregnskabsloven. Det er helt 

frivilligt, om virksomheden ønsker at anvende de krav og anbefalinger, der findes i 

regnskabsstandarderne, såfremt virksomhedens årsrapport holder sig inden for årsregnskabslovens 

rammer.
28

 

1.9.2.1.1 Definition af efterfølgende begivenheder 

Begivenheder efter balancedagen er, jævnfør IAS 10 afsnit 3, positive såvel som negative 

begivenheder, der indtræffer mellem balancedagen og tidspunktet for ledelsens godkendelse af 

årsrapporten til offentliggørelse. Den revisionsmæssige behandling af efterfølgende begivenheder 

findes under de internationale revisionsstandarder, ISA 560. I forhold til den regnskabsmæssige 

behandling af efterfølgende begivenheder, er det ikke den helt samme periode, der benyttes. I afsnit 

1.9.2.2 vil vi komme yderligere ind på den revisionsmæssige behandling af efterfølgende 
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begivenheder. Forskellen mellem den regnskabsmæssige og den revisionsmæssige behandling af 

efterfølgende begivenheder er illustreret ved følgende figur: 

 

Figur 1 – Egen tilvirkning 

Regnskabsstandarden opererer med to typer af begivenheder efter balancedagen, henholdsvis 

regulerende og ikke-regulerende begivenheder. Vi ønsker at se nærmere på karakteristika for de to 

typer af begivenheder, samt belyse forskellene på dem. 

 

1.9.2.1.2 Regulerende begivenheder 

Regulerende begivenheder er begivenheder, der eksisterede på balancedagen, jævnfør IAS 10 afsnit 

3. Grundet begivenhedernes eksistens på balancedagen, skal effekten af begivenhederne indarbejdes 

i årsrapporten. Reguleringen kan bestå af en beløbsmæssig ændring af en post, der er indregnet i 

årsrapporten eller indregning af en post, der ikke tidligere er indregnet i årsrapporten. IAS 10 giver 

følgende eksempler på at den i årsrapporten indregnede værdi af et aktiv eller forpligtelse skal 

ændres som følge af nye oplysninger: 

 Afgjorte retstvister, der bekræfter et forhold på balancedagen, der betyder, at selskabet må 

regulere en allerede indregnet hensat forpligtelse, eller at der i årsrapporten skal indregnes 

en hensat forpligtelse i stedet for at oplyse forholdet under eventualforpligtelser. 

 Varedebitorer, der går konkurs. Hvis det vurderes at debitors manglende betalingsevne for 

varer leveret før balancedagen er til stede. Hermed skal nedskrivningen på debitoren 

indregnes i årsrapporten. 

 Varesalg efter balancedagen, der giver nye informationer om nettorealisationsværdier på 

balancetidspunktet. 

 Ændring i reklamationsmønstre for varer solgt før balancedagen 

 Fastlæggelse af overskuddeling eller bonushensættelser til medarbejdere, hvis selskabet på 

balancedagen er forpligtet til dette. 

31/12 20x1 
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 Opdagelse af besvigelser og fejl før balancedagen. 

Regulerende begivenheder medfører ændring i virksomhedens finansielle stilling i årsrapporten. 

Der har siden finanskrisens start været et øget fokus på den negative regulering i årsrapporten for 

eksempel værdiansættelse af debitorer og hensættelse til tab på debitorer. 

1.9.2.1.3 Ikke-regulerende begivenheder 

Ikke-regulerende begivenheder, er begivenheder der modsat regulerende begivenheder, er opstået 

efter balancedagen, jævnfør IAS 10 afsnit 3. Der er i IAS 10 afsnit 22 angivet nogle eksempler på 

ikke-regulerende begivenheder, der som hovedregel skal oplyses i årsrapportens ledelsesberetning: 

 

 Virksomhedssammenslutning eller salg af datterselskab 

 Annoncering af planer for ophørende aktiviteter 

 Køb eller salg af aktiver 

 Ødelæggelse af produktionsanlæg 

 Annoncering eller påbegyndelse af større omstrukturering 

 Kapitalforhøjelser eller – nedsættelser 

 Ændring i børs- og valutakurser 

 Afgivelse af garantier 

 En debitors konkurs 

 Ændring i skatteprocent eller -lovgivning 

 

Alle eksempler er gældende, hvis det er forhold der indtruffet efter balancedagen eller er relateret til 

forhold efter balancedagen. 

 

Det er hverken virksomhedens eller revisors opgave at vurdere ikke-regulerende begivenheder ud 

fra en væsentlighedsbetragtning. Der kan opstå en ikke-regulerende begivenhed, der er væsentlig 

for regnskabsbrugeren. En sådan begivenhed skal i henhold til IAS 10 afsnit 21 omtales i 

årsrapportens ledelsesberetning. Virksomheden skal beskrive arten af begivenheden, samt forsøge at 

give et skøn over de økonomiske konsekvenser, begivenheden påfører selskabet. Hvis det ikke er 

muligt, så afgives der en erklæring på, at et økonomisk skøn ikke er muligt at foretage. 
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Der findes en tredje type af efterfølgende begivenheder, som IAS 10 ikke tager højde for. Det er 

begivenheder, der indtræffer mellem ledelsens godkendelse af årsrapporten og 

generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten. Hvis en begivenhed ændrer regnskabsbrugerens 

økonomiske beslutning, må selskabet overveje om årsrapporten skal trækkes tilbage og ændres, 

eller den skal offentliggøres med supplerende oplysninger.  

 

1.9.2.2 ISA 560 – Efterfølgende begivenheder 

Nærværende afsnit omhandler revisors pligter inden for revision af efterfølgende begivenheder. 

Revisors arbejdsopgaver i forhold til efterfølgende begivenheder er reguleret i ISA 560. Afsnittet er 

medtaget i afhandlingen, da revision af efterfølgende begivenheder er afhandlingens hovedemne, og 

det derfor er naturligt, at læseren inddrages i revisors pligter inden for området, hvilket i øvrigt er et 

af de problemer, der skal besvares i problemformuleringen. Foruden at svare på hvad revisors 

pligter er inden for området, skal det bidrage til at skabe et udgangspunkt i forhold til afhandlingens 

analyseafsnit, hvor vi vil se på, om revisor gør nok for at afdække efterfølgende begivenheder.   

Efterfølgende begivenheder kan, jævnfør de fleste regnskabsmæssige begrebsrammer opdeles i to 

typer af begivenheder: 

 Begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der eksisterede på balancedagen 

 Begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der er opstået efter balancedagen 

1.9.2.2.1 Revisors mål med at afdække efterfølgende begivenheder 

Revisors mål i følge ISA 560 afsnit 4 er at: 

 opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, hvorvidt begivenheder, der indtræffer mellem 

balancedagen og datoen for revisors erklæring, og som kræver regulering af eller oplysning 

i regnskabet, er passende afspejlet i regnskabet i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, og 

  reagere passende på forhold, som revisor bliver opmærksom på efter datoen på revisors 

erklæring, som, hvis revisor havde kendt til dem på denne dato, kunne have foranlediget 

revisor til at ændre sin erklæring. 
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1.9.2.2.2 Revisors handlinger for perioden mellem balancedagen og revisor underskrift på 

erklæringen 

Det er et krav, at revisor udfører revisionshandlinger, hvor han opnår tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for at alle begivenheder, der indtræffer mellem balancedagen og datoen for revisors 

erklæring, og som kræver oplysninger i eller regulering af regnskabet, er blevet identificeret.
29

 

Revisor skal i forbindelse med fastlæggelsen af arten og omfanget af sine revisionshandlinger tage 

højde for sin risikovurdering. Revisionshandlingerne skal omfatte følgende: a) en forståelse af de 

forretningsgange, der identificerer efterfølgende begivenheder, b) forespørgsel til den daglige 

ledelse eller den øverste ledelse, om der er indtruffet efterfølgende begivenheder, der kan have 

påvirkning for regnskabet, c) læsning af referater fra møder afholdt af ejerne eller ledelsen efter 

balancedagen og d) gennemlæsning af seneste perioderegnskab.
30

 

En revisors muligheder for at udføre relevante revisionshandlinger i forbindelse med efterfølgende 

begivenheder afhænger af, hvordan selskabets bogholderi er. I de tilfælde, hvor der er et 

velfungerende bogholderi, vil en oplagt revisionshandling være gennemgang og efterprøvning af 

selskabets bogføring og transaktioner. Hvor der ikke er et ajourført bogholderi, vil en sådan 

handling ikke kunne foretages, hvorfor revisor i stedet må undersøge tilgængeligt 

regnskabsmateriale og kontoudtog fra banken.
31

 Udover disse revisionshandlinger, bliver der i ISA 

560 afsnit A8 nævnt andre relevante revisionshandlinger, som revisor bør foretage: 

 læse selskabets senest tilgængelige budgetter, fremskrivninger af pengestrømme og anden 

relevant ledelsesrapportering for perioder efter balancedatoen, 

  forespørge eller udvide tidligere stillede mundtlige eller skriftlige forespørgsler til 

selskabets advokat vedrørende retstvister og sagsanlæg, eller 

 overveje, om det vil være nødvendigt at indhente skriftlige udtalelser, der omhandler 

specifikke efterfølgende begivenheder, for at underbygge andet revisionsbevis og dermed 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

 

Hvor revisor i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder vælger forespørgsel som 

revisionshandling, kan han dels spørge om den aktuelle status for forhold, som der allerede er 
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indregnet i regnskabet, men hvor der er usikkerhed forbundet med indregningen, og dels spørge ind 

til mere specifikke forhold, så som:
32

 

 om selskabet har påtaget sig nye forpligtelser, lån eller garantier, 

 om der er planlagt eller foretaget salg eller overtagelse af aktiver, 

 om der er sket kapitalforhøjelser eller udstedt gældsbreve, eller om der er indgået planer 

om likvidation eller fusion, 

 om der er aktiver, der er eksproprieret af myndighederne, eller som er ødelagt ved brand 

eller oversvømmelse, 

 om der er sket ændringer i eventualforpligtelser, 

 om der er foretaget eller påtænkt nogle usædvanlige rettelser i regnskabet, 

 om der er indtruffet eller er sandsynlighed for, at der indtræffer begivenheder, som vil rejse 

tvivl ved selskabets evne til at fortsætte driften, 

 om der er indtruffet begivenheder, som kan indvirke på målingen af skøn og hensatte 

forpligtelser i regnskabet, 

 om der er indtruffet begivenheder, som er relevante for aktivernes genindvendingsværdi.   

 

Revisor skal i tilfælde af, at han på baggrund af ovennævnte revisionshandlinger, bliver 

opmærksom på begivenheder tage stilling til, om disse begivenheder alene eller tilsammen er 

passende afspejlet i regnskabet i overensstemmelse med den regnskabsmæssige begrebsramme. 

Revisor skal i forlængelse heraf bede om en skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse, eller hvor det 

er passende fra den øverste ledelse, hvor de bekræfter, at alle begivenheder som er indtruffet efter 

balancedatoen er reguleret eller oplyst i regnskabet.
33

 

1.9.2.2.3 Revisors handlinger for perioden mellem revisors underskrift og regnskabets 

offentliggørelse 

Revisor har ikke pligt til at foretage revisionshandlinger efter datoen for sin erklæring. Bliver han 

imidlertid opmærksom på forhold inden regnskabets offentliggørelse, der ville have fået ham til at 

ændre sin erklæring, skal han: 

 drøfte forholdet med den daglige ledelse og, hvor det er passende, med den øverste ledelse 

 fastslå, om regnskabet bør ændres, og, i givet fald 

                                                           
32

 ISA 560 afsnit A9 
33

 ISA 560 afsnit 9 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 36 af 207 
 

 forespørge den daglige ledelse, hvordan den har til hensigt at behandle forholdet i 

regnskabet.  

 

Vælger den daglige ledelse at foretage ændringer i regnskabet på grund af indtrufne begivenheder, 

skal revisor foretage revisionshandlinger, der afdækker de foretagne ændringer. Derudover skal han 

udvide de tidligere revisionshandlinger, således de dækker perioden frem til datoen for sin 

underskrift på den nye revisorerklæring. Slutteligt skal han forsyne det ændrede regnskab med en 

ny erklæring.
34

 I nogle tilfælde kan den daglige ledelse som følge af lovgivning, øvrig regulering 

eller den regnskabsmæssige begrebsramme nøjes med at lade ændringen af regnskabet være 

begrænset til indvirkningerne af de efterfølgende begivenheder, som har forårsaget ændringen, og 

dem der godkender regnskabet kan nøjes med at lade deres godkendelse omfatte den pågældende 

ændring. Revisor har i det sidstnævnte tilfælde to muligheder. Han kan enten vælge at forsyne 

erklæringen med en yderligere dato kun omhandlende ændringen, hvor han så kan skrive, at de 

revisionshandlinger, der er lavet i forbindelse med efterfølgende begivenheder, er relateret til 

ændringen, som er beskrevet i den relevante note til regnskabet. Alternativt kan han vælge at 

forsyne regnskabet med en ny erklæring med tilhørende supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af regnskabet, eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen, hvor 

han oplyser, at hans revisionshandlinger i forhold til efterfølgende begivenheder kun omfatter den 

ændring, der er beskrevet i den relevante note.
35

   

 

Vælger den daglige ledelse ikke at foretage ændringer til regnskabet, hvor revisor mener, det skal 

gøres, har revisor mulighed for at modificere sin konklusion i revisorerklæringen i forhold til ISA 

705 afsnit 5 under forudsætning af, at erklæringen endnu ikke er afgivet til selskabet. Er 

erklæringen imidlertid afgivet til selskabet skal revisor anmode den daglige ledelse og den øverste 

ledelse om ikke at offentliggøre regnskabet for tredjemand, før ændringerne er foretaget. Bliver 

regnskabet alligevel offentliggjort, skal revisor foretage passende tiltag, således at hans erklæring 

ikke bliver tillagt nogen betydning.
36

 Det kunne eksempelvis være en pressemeddelelse.    
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1.9.2.2.4 Revisors handlinger for perioden efter regnskabets offentliggørelse 

Efter regnskabets offentliggørelse påhviler der ikke længere revisor nogen pligt til at foretage 

revisionshandlinger vedrørende regnskabet. Bliver han dog opmærksom på forhold, der, hvis han 

havde kendt til dem på datoen for hans underskrift på revisorerklæringen, ville have fået ham til at 

ændre sin erklæring, skal han foretage præcist de samme handlinger, som er gældende for perioden 

mellem datoen for hans underskrift og offentliggørelsen af regnskabet, jævnfør ISA 560 afsnit 14. 

Vælger den daglige ledelse at ændre regnskabet, skal revisor foretage følgende handlinger: udføre 

revisionshandlinger der dækker den omhandlende ændring, samt gennemgå de tiltag den daglige 

ledelse har gjort i forhold til at sikre sig, at dem der har modtaget regnskabet med revisors 

erklæring, bliver orienteret om situationen. Revisionshandlingerne skal dække perioden frem til 

datoen for den nye revisorerklæring. Regnskabet bliver, i forlængelse af de nævnte handlinger, 

forsynet med en ny revisorerklæring. I den nye revisorerklæring skal revisor medtage en 

supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning 

vedrørende forståelse af revisionen, hvor der henvises til en note i regnskabet, der redegør nærmere 

for årsagen til ændringen af det offentliggjorte regnskab og den tidligere afgivne revisorerklæring.
37

   

Hvis den daglige ledelse ikke overfor dem, som har modtaget det tidligere offentliggjorte regnskab, 

tager de fornødne skridt i forhold til at informere om de situationer, hvor der efter revisors mening 

bør ændres i regnskabet og heller ikke foretager de fornødne ændringer, skal revisor overfor den 

daglige ledelse og den øverste ledelse gøre dem klart, at han vil forsøge at forhindre, at erklæringen 

fremover tillægges nogen betydning.
38

  

 

1.9.3 Regulering af going concern 

Vi har valgt at inddrage going concern-reguleringen i vores afhandling, da den skal være med til at 

besvare den del af problemstillingen, der vedrører revisors revision af going concern-

forudsætningen. 

Nærværende afsnit vil indeholde en gennemgang af regulering af going concern, hvilket 

hovedsageligt sker gennem ISA 570. Reguleringen af going concern vil blive gennemgået i 

forskellige danske love og internationale standarder. Vi lægger i lighed med afsnittet om 

efterfølgende begivenheder ud med at se på, hvordan den regnskabsmæssige regulering af going 

concern er. Derefter gennemgås den revisionsmæssige del af området. 
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1.9.3.1 Den regnskabsmæssige behandling af going concern 

1.9.3.1.1 Årsregnskabsloven 

I årsregnskabsloven udgør going concern en beskeden del af loven. Af årsregnskabsloven § 13, stk. 

4 fremgår det, at årsrapporten skal udarbejdes under den forudsætning af, at: ”driften af en aktivitet 

formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne 

fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling.” Det vil sige at årsrapporten som hovedregel aflægges efter going concern 

princippet, medmindre revisor eller ledelsen ikke vurderer, at den kan fortsætte, eller at der er tale 

om en årsrapport, hvor selskabet er i opløsning og derfor ikke fortsætter driften. 

1.9.3.1.2 IFRS 

I de internationale regnskabsskabsstandarder er efterfølgende begivenheder og going concern 

beskrevet under regnskabsstandarden IAS 10, jævnfør afsnit 1.9.2.1 for efterfølgende begivenheder. 

I afsnittene 14-16 er going concern nævnt i standarden. Afsnit 14 foreskriver at ”en virksomhed skal 

ikke udarbejde årsregnskaber på en going concern basis, såfremt ledelsen efter regnskabsårets 

afslutning beslutter enten at afvikle virksomheden eller at indstille driften, eller at virksomheden 

ikke har noget andet realistisk alternativ”. Det er i overensstemmelse med, hvad 

Årsregnskabsloven siger, nemlig at der ikke er tale om en going concern virksomhed, såfremt det 

antages, at den ikke kan fortsætte driften. Hvis den ikke kan fortsætte driften, skal årsrapporten 

udformes på anden vis, for eksempel som likvidationsregnskab. Afsnit 15 foreskriver, at hvis der er 

sket en nedgang efter balancedagen i det driftsmæssige resultat eller den finansielle stilling, skal det 

vurderes, om virksomheden ikke længere kan opgøres efter going concern-principperne, som var 

det oprindelige grundlag for regnskabsaflæggelsen, og ændres til at opgøres på ikke going concern 

basis. Det kan for eksempel være ved at opgøre balanceposter efter nettorealisationsprincippet. 

Afsnit 16 beskriver oplysningskravet for regnskabet, der er nævnt i IAS 1. Det skal oplyses, hvis 

regnskabet ikke aflægges efter going concern
39

, og hvis det vurderes, at der er væsentlig usikkerhed 

om selskabet kan fortsætte driften. De begivenheder eller forhold, der er opstået efter balancedagen, 

og som kan være er skyld i usikkerhed om fortsat drift, skal oplyses i årsregnskabet
40

.  

1.9.3.2 ISA 570 – Going Concern 

I nærværende afsnit vil vi analysere ISA 570, der beskriver reguleringen af revisors arbejde i 

forhold til going concern. 
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1.9.3.2.1 Going concern forudsætningen 

Forudsætningen for fortsat drift indebærer, at selskabet er i stand til at fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid.
41

 Et regnskab med et generelt formål
42

 aflægges som hovedregel efter en going 

concern forudsætning, dog ikke hvis ledelsen har intentioner om at likvidere selskabet, indstille 

driften, eller vurderer at det synes urealistisk at fortsætte driften.     

Ansvaret for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften påhviler selskabets ledelse, jævnfør 

IAS 1 afsnit 25. Der vil i afhandlingen ikke blive kommet yderligere ind på ledelsens ansvar i 

henhold til going concern, da afhandlingens fokus er på revisors ansvar indenfor området. 

1.9.3.2.2 Revisors ansvar 

Revisors ansvar, i forhold til at vurdere den daglige ledelses going concern forudsætning, består af 

følgende to ting
43

: 

 at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for at den daglige ledelses vurdering af going 

concern forudsætning ved udarbejdelse og aflæggelse af regnskabet er passende, og 

 at konkludere hvorvidt der er væsentlig usikkerhed forbundet med, at virksomheden kan 

fortsætte driften. 

Revisors muligheder for at opdage væsentlige fejlinformationer ved fremtidige begivenheder eller 

forhold kan være påvirket af iboende begrænsninger, jævnfør ISA 200 afsnit A45, hvorfor en 

manglende henvisning i revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift ikke kan betragtes som en 

garanti for selskabets evne til at fortsætte driften.
44

 

1.9.3.2.3 Revisors mål 

Revisors mål vedrørende vurdering af going concern forudsætningen består af tre dele, hvoraf de to 

første dele er identiske med de ansvarsområder, som revisor har, jævnfør ovenstående afsnit om 

revisors ansvar. Det sidste mål for revisor er:
45

 

 at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring 
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1.9.3.2.4 Risikovurderingshandlinger 

Revisor skal i sin revision foretage risikovurderingshandlinger.
46

 I den forbindelse skal revisor 

overveje, om der kan være begivenheder eller forhold, der rejser betydelig tvivl ved selskabets evne 

til at fortsætte driften. Dermed får han fastslået, om der hos den daglige ledelse er foretaget en 

foreløbig vurdering af fortsat drift.
47

 Revisor skal gennem hele revisionen være opmærksom på 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. 

I ISA 570 er der i det vejledende materiale opremset en række begivenheder og forhold, som kan 

rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. De er delt op i tre hovedgrupper: 

økonomiske forhold, driftsforhold og andre forhold.
48

 De forhold som revisor især skal være 

opmærksom på set ud fra en ”efterfølgende begivenheders-synsvinkel” tæller inden for de 

økonomiske forhold følgende: indikationer på tilbagekaldelse af finansiel støtte fra kreditorer, 

indikationer på negative pengestrømme fra driften, manglende evne til at betale kreditorer ved 

forfald, manglende evne til at overholde betingelserne i låneaftalerne og ændring fra kredit til 

betaling pr. efterkrav hos leverandører. 

Inden for driftsforhold skal revisor være opmærksom på: om den daglige ledelse har tænkt sig at 

likvidere selskabet eller indstille driften, tab af nøglepersoner, tab af et større marked, kunder og 

leverandører, mangler på leverancer og ankomst af ny succesfuld konkurrent. 

Hvad angår andre forhold, skal revisor være opmærksom på følgende: verserende retssager, 

ændringer i lovgivning, katastrofer der indtræffer, hvor selskabet ikke er forsikret.  

Som det fremgår af ISA 570, er de nævnte forhold ikke ubetinget forhold, der skaber væsentlig 

usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, idet der kan opstå et mere fordelagtigt 

alternativ i kølvandet på en opstået begivenhed. Et eksempel kan være et selskab, der mister sin 

nøgleleverandør, hvor der kommer en ny leverandør ind, der viser sig mere lønsom for selskabet. Så 

revisor skal samtidig med, at han identificerer ovennævnte begivenheder og forhold også holde sig 

alternativerne for øje.   

Når revisor foretager risikovurderingshandlinger, er han også nødt til at tage højde for selskabets 

størrelse, da indtrufne begivenheder og forhold i vedrørende going concern har forskellig betydning 

alt efter, om det er stor eller lille selskab, som der revideres.
49

 Små selskaber er måske i stand til at 

reagere hurtigere på nye muligheder, til gengæld kan de mangle reserver til at opretholde driften. I 
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ISA 570 afsnit A5 nævnes en række relevante forhold for små selskaber, der viser, at de er mere 

påvirkelige af en række forhold end større selskaber. Det er blandt andet støtten fra banker, tab af 

leverandører, kunder med flere.    

1.9.3.2.5 Stillingtagen til ledelsens vurdering 

Når revisor skal tage stilling til ledelsens vurdering af evnen til at forsætte driften, skal han dække 

samme periode som ledelsen har anvendt, som det er krævet i den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, øvrig regulering eller lovgivning.
50

 Hvis ledelsens vurdering er mindre end 12 

måneder fra balancedagen, skal revisor anmode den daglige ledelse om at forlænge vurderingen, så 

den strækker sig til minimum 12 måneder efter balancedagen. Revisor skal derudover forespørge 

ledelsen, hvorvidt den har kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter 

vurderingsperioden, og som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften.
51

  

ISA 570 foreskriver, at det ikke er nødvendigt for revisor at foretage detaljerede 

vurderingshandlinger, hvis der er tale om et selskab, hvor der historisk set er overskudsgivende 

aktivitet.
52

  

For mindre selskabers vedkommende gælder ofte, at der ikke ligger nogen detaljeret vurderingsplan 

vedrørende selskabets evne til at fortsætte driften, hvorfor revisor i stedet skal stole på sit indgående 

kendskab til selskabet og fremtidsforventningerne.
53

 I forlængelse heraf kan revisor drøfte den 

mellemlange og langsigtede finansiering med den daglige ledelse under forudsætning af, at det kan 

underbygges af dokumentation, som revisor finder i overensstemmelse med sin forståelse af 

virksomheden. Udover banker og andre långivere er mindre selskaber ofte afhængige af fortsat 

støtte fra ejerlederen. Derfor kan revisor, for at opnå bevis for ledelsens vurdering, indhente en 

skriftlig bekræftelse, hvoraf vilkår og betingelser, som støtten er bygget på, fremgår, samt 

ejerlederens hensigt og forståelse af ordningen.
54

       

 

1.9.3.2.6 Yderligere revisionshandlinger ved konstaterede begivenheder eller forhold 

Hvis revisor konstaterer begivenheder eller forhold, der rejser betydelig tvivl om fortsat drift, skal 

revisor foretage yderligere revisionshandlinger.
55

 Disse handlinger skal indeholde følgende: 

 en vurdering af fortsat drift fra den daglige ledelse, hvor en sådan endnu ikke er foretaget, 
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 en stillingtagen til den daglige ledelses fremtidige handlinger i forhold til vurderingen af 

going concern, herunder sandsynligheden for at det forbedrer situationen, og om planerne 

efter omstændighederne er gennemførlige, 

 en stillingtagen til de underliggende data og forudsætninger, som den daglige ledelse har 

anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterede pengestrømme, hvor sådanne er 

foretaget, og hvor analyser heraf vurderes at være en vigtig faktor i overvejelsen af det 

fremtidige resultat af begivenheder og forhold ved stillingtagen til den daglige ledelses 

planer for fremtidige handlinger, 

 en overvejelse om yderligere informationer er blevet tilgængelige siden vurderingen blev 

foretaget, 

 en skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse, eller den øverste ledelse, vedr. deres planer for 

fremtidige handlinger og planernes gennemførlighed.   

De ovenstående fem punkter er udtryk for, hvad revisor generelt skal foretage af yderligere 

revisionshandlinger, når begivenheder og forhold, der stiller spørgsmålstegn ved den fortsatte drift, 

er konstateret. ISA 570 giver yderligere nogle bud på mere konkrete handlinger, som revisor bør 

foretage sig i en sådan situation. Revisor bør ifølge ISA 570 afsnit A15 analysere og drøfte 

pengestrømme med den daglige ledelse, analysere og drøfte senest tilgængelige perioderegnskab 

med den daglige ledelse, læse vilkår for lån og gældsbreve og konstatere, om de er overtrådt, læse 

referater fra møder og generalforsamlinger, forespørge selskabets juridiske rådgivere om retssager 

og lignende, opnå bekræftelse på aftaler med nærtstående parter eller tredjemand om økonomisk 

støtte til selskabet, tage stilling til selskabets planer i forhold til håndtering af uopfyldte ordrer, 

udføre revisionshandlinger vedrørende efterfølgende begivenheder for at få vished, om der her er 

begivenheder, der påvirker selskabets evne til at fortsætte driften, få bekræftelse på lånefaciliteter, 

gennemgå rapporter vedrørende reguleringsmæssige indgreb, fastslå om der er hensigtsmæssigt 

belæg for planlagte afhændelser af aktiver.
56

        

1.9.3.2.7 Revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring  

På baggrund af det opnåede revisionsbevis skal revisor konkludere, om der efter hans vurdering er 

væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder og forhold, der hver for sig eller tilsammen kan 
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rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
57

 Revisor skal give en passende 

oplysning om arten og indvirkningerne af den væsentlige usikkerhed, således at: 

 regnskabet giver et retvisende billede, når der aflægges regnskab efter en regnskabsmæssig 

begrebsramme, hvor det kræves og 

 regnskabet ikke er vildledende, når det aflægges efter en begrebsramme, der ikke kan 

afviges. 

I de tilfælde hvor revisor fastslår, at det er passende at anvende forudsætningen om fortsat drift, 

men der er væsentlig usikkerhed, skal revisor fastslå, om regnskabet: 

 på en fyldestgørende måde beskriver de vigtigste begivenheder eller forhold, der rejser 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og hvordan ledelsen har tænkt 

sig at håndtere disse og 

 klart oplyser, at der til de begivenheder og forhold er knyttet en væsentlig usikkerhed, der 

rejser tvivl ved virksomhedens evne til at fortsætte driften, og virksomheden måske af den 

grund ikke vil kunne realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale 

drift.   

Hvis kravet om en fyldestgørende beskrivelse er opfyldt, skal revisor i sin erklæring udtrykke en 

konklusion uden forbehold, men med en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet 

for at: 

 fremhæve tilstedeværelsen af en væsentlig usikkerhed vedrørende de begivenheder eller 

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften og 

 henlede opmærksomheden på den note, hvori der er oplyst om de forhold. 

 

Hvis kravet om en fyldestgørende beskrivelse ikke er opfyldt, skal revisor i sin erklæring udtrykke 

en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion. I erklæringen skal det fremgå, at der 

er en væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl ved selskabets evne til at fortsætte driften. 

I de tilfælde hvor regnskabet er aflagt ud fra en going concern forudsætning, men revisor ikke 

mener, at det er passende, skal han udtrykke en afkræftende konklusion.
58
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2. Revision af efterfølgende begivenheder i praksis 

 

2.1 Revisors mål i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

For at forstå revisors tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, er vi nødt til at forstå hvilke 

mål, revisor skal opfylde. Som det følger af teori-afsnittet om ISA 560, der regulerer revisors 

arbejde i forhold til at revidere efterfølgende begivenheder, har revisor to mål, han skal opfylde. 

Revisors mål er at: 

 opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, hvorvidt begivenheder, der indtræffer mellem 

balancedagen og datoen for revisors erklæring, og som kræver regulering af eller 

oplysning i regnskabet, er passende afspejlet i regnskabet i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og 

 reagere passende på forhold, som revisor bliver opmærksom på efter datoen på revisors 

erklæring, som, hvis revisor havde kendt til dem på denne dato, kunne have foranlediget 

revisor til at ændre sin erklæring. 

Ovenstående to mål skal revisor opfylde gennem sin revision af efterfølgende begivenheder. 

Opfyldelsen af målene sker ved, at revisor udfører relevante handlinger. I ISA 560 er oplistet en 

række revisionshandlinger, som revisor skal udføre, når han reviderer området.  

Nærværende afsnit vil være en dybdegående analyse af tilstrækkeligheden i revisors 

arbejdshandlinger i praksis inden for efterfølgende begivenheder.    

2.2 Revisors risikovurdering og dens betydning for revision af efterfølgende begivenheder 

I afsnit 7 i ISA 560 fremgår det, at revisor i forbindelse med fastsættelsen af arten og omfanget af 

sine revisionshandlinger skal tage hensyn til sin risikovurdering. Revisor skal foretage 

revisionshandlinger, der skal hjælpe ham med at opnå en forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder dens interne kontrol, for at kunne identificere og vurdere risiciene for 

væsentlig fejlinformation, jævnfør ISA 315 afsnit 4 (d). Hvis der er tale om en betydelig risici, skal 

revisor kræve særlige revisionsmæssige overvejelser. I ISA 315 afsnit 25 er det uddybet, at revisor 

skal identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på a) regnskabsniveau og b) 

revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger. Endvidere fremgår 

det af afsnit 28 (b) i samme standard, at revisor ved vurderingen af betydelige risici i det mindste 

skal overveje følgende: 
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”om risikoen er knyttet til aktuelle betydelige økonomiske regnskabsmæssige eller andre 

begivenheder og derfor kræver særlig opmærksomhed” 

En af de betydelige begivenheder, der kunne ligge under dette punkt er, om virksomheden er i going 

concern problemer, hvilket understøttes af ISA 315 afsnit A1, hvor det fremgår, at et af de områder 

som eksempelvis kunne kræve særlige revisionsmæssige overvejelser, er om ledelsens anvendelse 

af going concern forudsætningen er passende. Vi har i vores interviews spurgt revisorerne, om deres 

tilgang til revision af efterfølgende begivenheder ændres af, at det reviderede selskab på 

balancedagen er i økonomiske problemer. Hvordan revisorerne håndterer revisionen af en sådan 

begivenhed vil blive analyseret senere i afhandlingen. 

Betydelige risici kan udover ovennævnte også relatere sig til skønsmæssige forhold. 
59

 Det kunne 

for eksempel være et skøn i forhold til en verserende retssag, hvor det er usikkert hvad udfaldet vil 

blive, og de heraf afledte økonomiske konsekvenser. Som et andet eksempel kunne nævnes tab på 

debitorer. 

Revisorerne er, i de foretagende interviews, som det første blevet spurgt om, hvilke 

revisionshandlinger de anvender, når de skal afdække efterfølgende begivenheder. En del af 

revisorerne svarer på spørgsmålet ved at nævne den række af handlinger, som de foretager sig, når 

de udfører revision af efterfølgende begivenheder. Hvilke handlinger de udfører, vil vi analysere 

nærmere senere i dette afsnit. Andre revisorer svarer, at de går ind og ser på deres risikovurdering, 

når de skal vurdere omfanget af deres revionshandlinger, hvilket er det ISA 560 afsnit 7 også 

lægger op til, revisor gør. 

Revisors risikovurderingshandlinger er baseret på kendskabet til selskabet, hvorfor det er helt 

essentielt for revisor at have et stort kendskab til den virksomhed, han reviderer. ISA 315 får 

dermed en helt central plads i revisionen af efterfølgende begivenheder, som den i øvrigt har i alle 

dele af revisionen. At det ikke alene er i teorien, at kendskabet spiller en vigtig rolle i forhold til 

revisionen af efterfølgende begivenheder, bliver tydeligt ud fra de interviews, vi har foretaget. Vi 

har spurgt revisorerne om, der er poster de holder ekstra øje med, når de reviderer efterfølgende 

begivenheder. Her kommer det blandt andet frem, at det afhænger af, hvilken type af virksomhed, 

man har med at gøre. Revisor 7 sidder for eksempel for det meste med kunder i ejendomsbranchen, 

hvorfor en post som varelager ikke vil være en risikofyldt post, som det ellers godt kunne være ved 
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andre typer kunder. Denne overvejelse i forhold til at identificere de mest risikofyldte poster, ligger 

sig fint op af det, som ISA 315 afsnit A24 kræver, nemlig at revisor skal have et godt kendskab til 

virksomhedens art.    

Derudover nævnes det i ISA 315 afsnit A14, at der i forbindelse med drøftelse i opgaveteamet er 

mulighed for at den mere erfarne revisor kan dele sin viden, som er baseret på kendskab til 

virksomheden, med de øvrige i opgaveteamet. Revisor 1 er inde på, at der i nutidens revision er 

udfordringer her. Han kommer med et eksempel, at det typisk ses, at det er yngre revisorer, der står 

for revisionen, hvor kendskabet til selskabet ikke er up-to-date. I en sådan situation kunne man 

ifølge revisor 1 godt benytte sig af, at den erfarne revisor satte sig ned med den yngre revisor og 

gennemgik kendskabet til kunden. Nogle af de spørgsmål man kunne vende er følgende: ”forstår jeg 

kunden, hvem det er?, hvilke varer sælger han? osv.” 
60

  

 

2.2.1 Erfaring fra tidligere års revision af efterfølgende begivenheder 

Nærstuderer man ISA 560 fremgår det ikke nogen steder, at revisor kan bruge sine erfaringer med 

revision af efterfølgende begivenheder fra tidligere år i forhold til at revidere de aktuelle 

efterfølgende begivenheder.  

Vi har i forbindelse med vores analyse valgt at se på, hvordan det forholder sig i praksis med 

hensyn til at benytte sig af tidligere gjorte erfaringer. Vi ser i andre dele af revisionen, at revisor 

benytter sig af tidligere års erfaringer, så det er oplagt at se nærmere på, om revisor også gør det 

inden for efterfølgende begivenheder. 

Helt specifikt har vi spurgt revisorerne om følgende: ”Er en stor del af din revision efterfølgende 

begivenheder baseret på tidligere års revision af efterfølgende begivenheder?”. Revisorerne svarer 

alle sammen negativt på spørgsmålet. Det argument der typisk går igen, når de skal begrunde, 

hvorfor de ikke gør det, er, at fordi der har været en efterfølgende begivenhed i tidligere år, er det 

ikke ensbetydende med, at den kommer igen næste år. Sagt med andre ord, så er efterfølgende 

begivenheder sjældent af tilbagevendende karakter. Det kommer dog frem i de interviews, som vi 

har foretaget, at der er undtagelser til denne hovedantagelse. Revisor 6 kommer i sit interview med 
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en beskrivelse, der dækker den generelle holdning blandt revisorerne, af hvornår revisor kan trække 

på tidligere erfaring
61

: 

”Jo på den måde at kendskabet til kunden spiller ind, og selvfølgelig den risikogruppe, kunden 

ligger i, men man kan ikke nødvendigvis sige, at sidste år var der ikke nogen efterfølgende 

begivenheder, så det er der heller ikke i år”       

Dette citat er meget rammende i forhold til at forstå, hvordan revisorerne forholder sig til tidligere 

revision af efterfølgende begivenheder. Der er det klare udgangspunkt, at revisor ikke kan anvende 

tidligere års erfaring til revision af efterfølgende begivenheder. Den undtagelse der er, kan relateres 

til revisors kendskab til selskabet. Det betyder, vi bevæger os væk fra ISA 560 og tilbage i ISA 315. 

Lidt firkantet sat op betyder det, at revisionsbevis fra tidligere år opnået i forbindelse med revision 

af efterfølgende begivenheder ikke har nogen værdi i den aktuelle revision af efterfølgende 

begivenheder. Revisor kan trække på det kendskab til kunden, han har opbygget gennem tidligere 

revisioner. Indirekte har erfaring fra tidligere år betydning, bare ikke hvis revisor fokuserer isoleret 

på revision af efterfølgende begivenheder. 

Ser vi på, hvilken rolle erfaring med kunden fra tidligere år kan spille i forhold til revision af 

efterfølgende begivenheder, kommer revisor 2 med en god pointe
62

, idet han nævner et eksempel fra 

en revision fra et tidligere år, hvor en virksomhedsledelse efter revisors underskrift oplyser om et 

forhold eller en begivenhed, som egentlig skulle være medtaget i regnskabet inden revisors 

underskrift. I sådan et tilfælde, mener revisor 2, at man godt kan bruge den erfaring fra tidligere og 

spørge ledelsen, om de nu har husket at oplyse om alle begivenheder. Revisor 7 retter i lighed med 

revisor 2 sit fokus mod virksomhedernes ledelse. Han er inde på, at man sagtens kan møde ledelser, 

som historisk set har en tendens til at være for optimistiske i deres regnskabsmæssige skøn. Denne 

holdning bakkes op af revisor 5, der mener, når revisor i tidligere års revisioner af efterfølgende 

begivenheder har konstateret, at en virksomheds ledelses vurderinger ofte er for optimistiske, er 

revisor nødt til at tage højde for det, når han reviderer efterfølgende begivenheder.
63

 De nævnte 

eksempler illustrerer, at revisors erfaring nok nærmere vedrører kendskabet til virksomheden (ISA 

315) end egentlig efterfølgende begivenheder. 
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Det er ikke alene tidligere års erfaring med revision af efterfølgende begivenheder, der er 

bestemmende for hvilke revisionshandlinger revisor skal foretage sig. Revisionen af selve 

regnskabsperioden indtil balancedagen, kan give revisor oplysning om hvilke risikogrupper, der er, 

for eksempel debitorer, og herved målrette sin revision af efterfølgende begivenheder med relevante 

revisionshandlinger.
64

   

2.3 Revisors handlinger i forbindelse med afdækning af efterfølgende begivenheder 

Når vi skal vurdere graden af de krav, der stilles til revisors arbejdshandlinger inden for 

efterfølgende begivenheder, er vi nødt til at se særskilt på de enkelte tidsperioder. I terori-afnittet 

har vi redegjort for, at der findes tre perioder inden for efterfølgende begivenheder. Den første 

periode omhandler perioden fra balancedatoen indtil datoen for underskriften på revisors erklæring, 

dernæst følger en periode fra revisors erklæring indtil offentliggørelsen af selskabets regnskab, og 

slutteligt er der perioden efter regnskabets offentliggørelse. Der er et helt klart formål med disse 

inddelinger, da revisors arbejdshandlinger afhænger af, hvornår den efterfølgende begivenhed 

indtræffer. Vores hovedfokus i den del, der omhandler efterfølgende begivenheder, vil, som vi også 

beskrev under afgrænsningen, være på perioden fra balancedatoen indtil revisors erklæring, hvilket 

analysen vil bære præg af. 

 

2.3.1 Revisors handlinger for perioden mellem balancedatoen og revisors erklæring på 

regnskabet 

I perioden fra balancedatoen til revisors erklæring stiller ISA 560 helt specifikt krav til, at revisor 

skal udføre revisionshandlinger, der giver ham egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for at alle 

begivenheder, der indtræffer mellem balancedatoen og tidspunktet for revisors erklæring, og som 

enten kræver regulering i regnskabet eller oplysninger heri, er blevet identificeret. 

Vi har i vores teori-afsnit redegjort for, hvilke revisionshandlinger revisor skal udføre for at 

identificere efterfølgende begivenheder. Disse krav vil blive inddraget i dette afsnit som en rettesnor 

for, hvad der kræves af revisor indenfor området. Sammenholdt med de i afhandlingen føromtalte 

interviews med en række revisorer, en kvalitetskontrollant m.v. skal det bidrage til skabe klarhed 

over, om revisor gør nok, når han skal revidere efterfølgende begivenheder. 
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Med udgangspunkt i ISA 560 har vi spurgt revisorerne om følgende: ”Hvilke revisionshandlinger 

foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder, og hvad skal man især 

være opmærksom på?” 

Spørgsmålet er stillet således, at det faktisk er to ting de interviewede revisorer skal svare på. Den 

første del af spørgsmålet ligger op til, at de specifikt kommer ind på, hvilke revisionshandlinger de 

foretager, når de laver revision af efterfølgende begivenheder. Den anden del af spørgsmålet ligger 

op til, hvad der er deres baggrund for netop at vælge de typer af handlinger, som de gør. I det 

kommende afsnit, vil det blot være den første del af spørgsmålet, vi fokuserer på, da vi allerede har 

berørt del to ovenover, hvor vi analyserede os frem til, at det revisorerne som udgangspunkt var 

opmærksomme på, var, hvor der var risici. 

 

2.3.1.1 Forståelse af virksomhedens forretningsgange til afdækning af efterfølgende 

begivenheder 

I de tre første interviews ud af de ni interviews med revisorerne, spurgte vi blandt andet, som vi så 

ovenover, om følgende: ”Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække 

efterfølgende begivenheder, og hvad skal man især være opmærksom på?”. Intensionen med det 

dette brede åbningsspørgsmål var at få et kendskab til, hvad det er revisorerne især anvender af 

revisionshandlinger inden for området. Problemet med spørgsmålet, eller de svar der fulgte, var, at 

revisorerne blandt andet ikke forholdte sig til forståelsen af virksomhedens forretningsgange, som 

ledelsen skal tilrettelægge for at sikre, at efterfølgende begivenheder bliver identificeret, hvilket 

ellers er en krævet handling, jf. ISA 560 afsnit 7 (a). I litteraturen
65

 er der i lighed med ISA 560 

beskrevet, hvordan revisor skal opnå en forståelse af forretningsgangene, der kan identificere 

efterfølgende begivenheder, men som i standarden står der intet omkring, hvordan revisor skal opnå 

denne forståelse. 

Vi har derfor taget konsekvensen og spurgt de resterende seks revisorer, om
66

: ”Hvordan vil du 

afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende begivenheder?”. 
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Svarene her giver et fingerpeg om, hvorfor denne revisionshandling ikke blev nævnt i de første 

interviews. Revisor 4 fortæller, at
67

:  

”Det er nok en ting, jeg vil tro, man i praksis ikke bruger alt for meget krudt på at dokumentere 

eller undersøge”  

Han slår endvidere fast, at det er en af udfordringerne i praksis at vurdere virksomhedens 

forretningsgange inden for området. Det han vil gøre er at tage udgangspunkt i, hvad der står i 

ledelsesberetningen, og så høre ledelsen, hvilken proces de har været igennem internt, om de har 

konsulteret deres juridiske afdeling eller salgsfolkene, således det bliver en gennemgang af den 

proces, som virksomheden selv har været igennem for at afdække efterfølgende begivenheder. 
68

  

Revisor 7 tager sit udgangspunkt i ISA 315, der vedrører forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol. Han fortæller, at han i efteråret i forbindelse 

med sin planlægning er ude i virksomheden for at gennemgå dens processer. En af de processer, han 

kigger nærmere på virksomhedens regnskabsafslutningsproces.
69

  

Revisor 6 forklarer, at forretningsgangene vedrørende identifikation af efterfølgende begivenheder 

hænger sammen med de skønsmæssige poster, for eksempel hensættelser. Hun nævner, at 

forretningsgangen med at afdække, hvornår der er behov for hensættelser, hænger lidt sammen med 

efterfølgende begivenheder.
70

  

Det er dog ikke alle virksomheder, der har forretningsgange til at identificere efterfølgende 

begiveheder. Revisor 5 reviderer kun virksomheder, som ikke har nogle forretningsgange til at 

identificere efterfølgende begivenheder, og hvis de så endelig har en, er den ikke nedfældet på 

papir.
71

 

Variationen i ovenstående svar viser, at det er en revisionshandling, der ikke i samme grad, som 

nogle af de andre revisionshandlinger inden for området, er lige at gå til i praksis. Omkring for 

eksempel forespørgsler er revisorerne noget mere enige om, hvordan fremgangsmåden er i forhold 

til at afdække efterfølgende begivenheder. I standarden står der ikke noget uddybende om revisors 

forpligtelser i forhold til at forstå virksomhedens forretningsgange. Der er blot det ene punkt revisor 
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kan læne sig opad, så derfor er det måske ikke unaturligt, at revisorerne ikke er helt klar på, hvordan 

de opnår forståelse af virksomhedens forretningsgange til at identificere efterfølgende 

begivenheder.        

2.3.1.2 Revisors indhentning af balance for perioden efter statustidspunktet 

Ifølge ISA 560 afsnit 7(d) skal en af revisors handlinger til at afdække efterfølgende begivenheder 

være at: ”gennemlæse virksomhedens eventuelle seneste perioderegnskab efter regnskabsdatoen”. I 

bogen ”Auditing & Assurance Services”
72

 bliver det også nævnt som en revisionshandling revisor 

skal lave, men det er ikke uddybet yderligere.    

Blandt revisorerne er der bred enighed, om at de vil indhente en opdateret balance. En revisor 

kalder det et opdateret månedsregnskab
73

, en anden kalder det økonomiopfølgning
74

, mens en tredje 

kalder det en bogføringsbalance.
75

 Selvom betegnelserne er mange, er det, det samme, de henviser 

til, nemlig et regnskab eller en opgørelse over elektroniske registreringer for perioden efter 

statustidspunktet. 

En revisor fortæller, at han bruger en sådan opgørelse til at se, om der er sket nogle 

usædvanligheder i perioden efter balancedagen.
76

 Revisor 6 anvender balancen lidt på samme måde, 

idet revisor 6 går ind og ser, hvad der er registreret af nye begivenheder.
77

 Revisor 5 går ind og ser 

på, hvordan udviklingen har været efter statustidspunktet og fremad, og følger op med forespørgsler 

i forhold til, om den er korrekt afstemt.
78

 Revisor 5’s anvendelse af balancen, til at se på 

udviklingen, deles af revisor 7, der ligeledes bruger balancen til at se på udviklingen. Han nævner 

endvidere, at han vil gå ind og foretage analytiske handlinger på poster som omsætning og 

omkostningsposter, eller andre væsentlige poster.
79

 Det, at revisor 7 går ind på et analytisk niveau i 

forhold til efterfølgende begivenheder, adskiller sig en hel del fra det, som standarden ligger op til, 

idet den som fremhævet ovenover kun ligger op til, at revisor skal ”gennemlæse” det seneste 

perioderegnskab. Det skal i den forbindelse tilføjes, at han er ene om at nævne, at han foretager 

analytiske handlinger, så det synes svært at tale om en udvidelse i praksis i relation til denne 

revisionshandling. Det kan dog ikke udelukkes, at han tolker ”at gennemlæse” således, at den 
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naturlige udløber af det er at gå analytisk til værks. Dog mener vi ikke at vendingen ”at 

gennemlæse” kan tillægges en analytisk betydning. Især med tanke på at revision af efterfølgende 

begivenheder ikke er så dybdegående som en fuld revision. Hvis der foretages analytiske handlinger 

i denne del af revisionen, må det formodes at være på et meget overordnet niveau. 

Det er værd at hæfte sig ved, at der i standarden står ”eventuelle” seneste perioderegnskab. Der er et 

helt klart formål med dette ekstra indskudte ord, da det ikke er alle virksomheder, der har et 

perioderegnskab at kunne fremvise. Vi vil i analysen komme ind på, hvad der er kendetegnende for 

de virksomheder, der ikke har et opdateret perioderegnskab. 

2.3.1.3 Bestyrelsesmødereferater m.v. 

I lighed med gennemlæsning af seneste perioderegnskab, skal revisor som en af sine 

revisionshandlinger i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder ”læse eventuelle 

referater fra møder afholdt efter balancedatoen af virksomhedens ejere, den daglige ledelse eller 

den øverste ledelse samt forespørge om forhold, der måtte være behandlet på sådanne møder, 

hvorfra der endnu ikke foreligger referat”. Dette følger af ISA 560 afsnit 7 (c).  

I praksis er det en revisionshandling, der bliver lagt vægt på, hvis man skal tro udsagnene i 

interviewene med revisorerne. Det er godt nok ikke alle revisorerne, der nævner, at de er inde og se 

nærmere på referater fra ledelsen. Revisor 2 er en af de revisorer, der fortæller, at han vil indhente 

referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andet
80

, hvilket bakkes op af revisor 4
81

. 

Revisor 3 fortæller ligeledes, at han vil kigge på bestyrelsesmødereferater og i de tilfælde, hvor der 

ikke foreligger et referat, vil han gå ind og se på agendaen for mødet for at se, hvad der er blevet 

drøftet.
82

 En sådan fremgangsmåde er lige netop, hvad punktet vedrørende referater ligger op til. 

Kan man ikke få det mest fordelagtige bevis i form af et referat, må man tage fra næste hylde, 

hvilket i denne situation vil være agendaen. Som det var tilfældet med gennemlæsning af seneste 

perioderegnskab, er der også ved dette punkt tilføjet et ”eventuelt”, hvilket dækker over de 

situationer, hvor der ikke foreligger et referat. Statsautoriseret revisor Karsten Andersen skriver i 

sin artikel om revision af efterfølgende begivenheder, at revisor udover gennemlæsning af referater 

af mv. afholdt efter balancedagen, skal foretage ”forespørgsel om forhold, som måtte være 

behandlet på møder, hvoraf der endnu ikke foreligger referater”
83

. Handlingen ligger naturligvis 
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opad det revisor 3 foretager sig, men Karsten Andersen tilføjer en opfølgende handling i form af 

forespørgsel.    

Revisor 1 kommer med en interessant betragtning, da der spørges ind til bestyrelsesmødereferater
84

:  

”Netop bestyrelsesmødereferater kan godt være lidt omtålelige. Jeg kan huske fra, da jeg var 

revisor på [Danisco], at det var på et partnerniveau, man fik lov at læse bestyrelsesmødereferater”. 

 

2.3.1.4 Forespørgsler  

Som det fremgår i afhandlingens teori-afsnit om revision af efterfølgende begivenheder, er 

forespørgsler til den daglige ledelse og den øverste ledelse, om hvorvidt der er indtruffet 

efterfølgende begivenheder, der kan påvirke regnskabet, en af de revisionshandlinger, revisor skal 

foretage sig i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder. At forespørgsel er en central 

revisionshandling i afdækningen af efterfølgende begivenheder tydeliggøres af, at handlingen har 

fået et helt afsnit for sig selv i standarden.
85

 De mere specifikke typer af forespørgsler er nærmere 

beskrevet under teori-delen i afsnittet om ISA 560.  

Søger man lidt i litteraturen står det klart, at forespørgsler er en vigtig handling i revisors arbejde 

med at afdække efterfølgende begivenheder. Statsautoriseret revisor Karsten Andersen fra Deloitte 

fremhæver i en artikel i fagbladet ”RevisionsOrientering”
86

 forespørgsler som en relevant 

revisionshandling. Mere specifikt skal forespørgslerne omhandle en eventuel uddybning af tidligere 

skriftlige udtalelser fra selskabets advokat, samt til selskabets ledelse om der er indtruffet 

begivenheder efter balancedagen, som kan påvirke regnskabet. I lærebogen ”Auditing and 

Assurance Services”
87

 bliver forespørgsler også fremhævet som en revisionshandling, der kan 

bidrage til at skabe egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for begivenheder indtruffet efter 

balancedagen. Bogens forfattere kommer ind på en række specifikke forespørgsler, man som revisor 

kan foretage sig. Den bibringer ikke yderligere nyt i forhold til de forespørgsler, der fremgår af ISA 

560 afsnit A9, hvorfor de ikke nævnes her. I bogen ”Revision i praksis - eksempelsamling”
88

 har 

forfatterne udarbejdet en instruks til revision af efterfølgende begivenheder, hvor forespørgsler er 

en af de revisionshandlinger, revisor skal foretage.      

                                                           
84

 4.05 min. inde i interview med revisor 1, lydfil samt kapitel 7.5 
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 ISA 560 afsnit A9 
86

 Side 7, afsnit 5.2 i artiklen ”Revision af efterfølgende begivenheder” i fagbladet ”RevisionsOrientering” fra 

september 2006 
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 Side 533 i ”Auditing and Assurance Services” af  William F. Messier Jr. m.fl. 
88

 Side 386-390, bilag 8.1, i ”Revision i praksis – eksempelsamling” af Henrik Parker m.fl. 
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I praksis fremgår det af interviewene med revisorerne, at forespørgsler er en central revionshandling 

i revisionen af efterfølgende begivenheder. Revisor 2 er i sit interview inde på, at man i praksis ofte 

benytter sig af forespørgsler, som han mener, man kan komme langt med. I interviewet gør han det 

meget klart, hvorfor forespørgsel er en meget anvendt revisionshandling i forhold til at revidere 

efterfølgende begivenheder: 

”Efterfølgende begivenheder er jo vanskeligt at revidere, fordi man ikke har nogen tal, og du har 

ikke noget udgangspunkt. Normalt når man reviderer noget, har man en balance. Du har 100 i 

omsætning, det skal jeg verificere på en eller måde, jeg har nogle kontroller osv. Så ofte vil det jo 

være et spørgsmål om at forespørge her: har der været noget?, har der været nogle ændringer?, 

opkøb?, retssager? osv.”
89

 

I alle de interviews som vi har foretaget går forespørgsler igen, som en revisionshandling 

revisorerne altid foretager sig, når de reviderer efterfølgende begivenheder. Der er så en lille forskel 

i, hvem revisorerne retter deres forespørgsel mod, og hvad de forespørger om.  

2.3.1.4.1 Tillid til ledelsen 

Vi har i forbindelse med revisors behandling af forespørgsler valgt at spørge revisorerne, hvorledes 

tillid til virksomhedens ledelse spiller en rolle, når de anvender forespørgsel som revisionshandling. 

Revisors tillid til ledelsen bliver ikke behandlet i ISA 560 standarden, men det skal nok findes i, at 

det er oplagt, at det i alle tilfælde kræver tillid til ledelsen, når man foretager forespørgsler.  

Ud fra de svar, som revisorerne giver, i de respektive interviews, er det derfor ikke overraskende, at 

de enstemmigt mener, at tillid til ledelsen spiller en vigtig rolle.
90

 Revisor 5 har haft kunder, hvor 

han har fået en balance, men derudover har krævet at se afstemninger af bank og løn for at være 

sikker på, at det materiale, han sad og kiggede på var rigtigt.
91

  

                                                           
89

 1.50 min inde i interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6 
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 Svar på spørgsmål 7 i interview med revisor 7, kapitel 7.11 

4.20 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 

7.30 min. inde i interview med revisor 5, lydfil samt kapitel 7.9 

8.40 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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 7.30 min. inde I interview med revisor 5, lydfil samt kapitel 7.9 
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Revisor 6 uddyber, hvilken rolle tillid spiller for revisor
92

: ”Det er klart, hvis man ikke har den tillid 

til ledelsen, så kan man jo nødvendigvis heller ikke stole på, at man får hele historien, og så har 

man jo en helt anden overvejelse, man skal gøre sig, om man skal være revisor der” 

2.3.1.4.2 Target for forespørgslen 

Ud fra svarene i interviewet er der bred enighed blandt revisorerne om, at det primært er 

selskabernes ledelse, man henvender sig til, når man skal foretage forespørgsler. Derudover bliver 

det af hovedparten af revisorerne nævnt, at de vil lave forespørgsler til økonomifunktionen. Det 

gælder lige fra den helt almindelige økonomimedarbejder op til økonomidirektøren. Enkelte 

revisorer vil også rette forespørgsler mod intern juridisk afdeling, hvis det reviderede selskab, har 

en sådan.
93

 

Revisor 6 er inde på, at det afhænger af hvilken kunde, man har at gøre, når revisor skal afgøre, 

hvilket led i selskabet, han retter sin henvendelse imod. Det er typisk i mindre selskaber, at 

økonomifunktionen og ledelsesfunktionen er en og samme person.
94

 

En anden interessant betragtning kommer revisor 5 med. Revisor 5 vil som udgangspunkt rette sine 

forespørgsler mod bogholderen, da denne typisk har mest styr på den daglige drift og økonomien 

generelt. Det er dog ikke alt, bogholderen kan have kendskab til, hvorfor forespørgslen også vil 

blive rettet mod chefen. Så det bliver en kombination af forespørgsler til begge funktioner.
95

Dette 

eksempel illustrerer, at revisor ved at gå til en anden funktion i selskabet kan opnå et stærkere 

revisionsbevis, end det ville være tilfældet, hvis han blot henvendte sig til en enkelt funktion i 

selskabet. 

Beskæftiger vi os med forespørgsler rettet mod personer uden for selskabet, er det kun advokaterne, 

der bliver nævnt, som en gruppe, revisorerne vil henvende sig til. Forespørgslerne til advokaterne 

vil hovedsageligt dreje sig om, der er sket afklaringer vedrørende retssager, eller om der er dukket 

nye op. Dette harmonerer fint med, hvad ISA 560 afsnit A8 punkt 2 foreskriver, at revisor skal 

”forespørge eller udvide tidligere stillede mundtlige eller skriftlige forespørgsler til virksomhedens 

advokat vedrørende retstvister og sagsanlæg”. Umiddelbart vil det være oplagt, at revisorerne 

derudover henvendte sig til selskabernes bankforbindelse, omkring det videre engagement med 
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 9.00 min. inde i interview med revisor 5, lydfil samt kapitel 7.10 
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 Svar på spørgsmål 5 med revisor 7, lydfil samt kapitel 7.11 og 3.35 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt 

kapitel 7.6 
94

 6.50 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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 1.15 min. inde i interview med revisor 5, kapitel 7.9 
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denne, men ifølge revisor 6 vil det typiske træk i den forbindelse være, at revisor beder ledelsen i 

selskabet om selv at rette henvendelse til banken og få den nødvendige dokumentation. 

Læser man ISA 560 standarden igennem står der i afsnit 7b, at revisor som en af sine 

revisionshandlinger skal: ”forespørge den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste 

ledelse om, hvorvidt der er indtruffet efterfølgende begivenheder, der kunne tænkes at påvirke 

regnskabet”. Det fremgår ikke andetsteds i standarden, at revisor kan rette forespørgsler til andre 

personer i selskabet. Når enkelte revisorer i deres revision af efterfølgende begivenheder vælger at 

udvide gruppen af personer, de laver forespørger til, må det være udtryk for en udvidelse i praksis, 

der er blevet en integreret del af deres tilgang til revisionshandlingen forespørgsel. Det kan 

imidlertid også skyldes, at de forespørgsler revisor foretager til for eksempel en 

økonomimedarbejder, som udgangspunkt har drejet sig om andre dele af revisionen, men hvor det 

så er endt ud med forespørgsler om efterfølgende begivenheder. Af ISA 315 afsnit A6 fremgår det 

nemlig, at revisor i forbindelse med identifikationen af risikoen for væsentlig fejlinformation 

foruden ledelsen kan rette forespørgslen mod andre i selskabet og andre medarbejdere på forskellige 

niveauer. 

2.3.1.4.3 Forespørgslens indhold 

Vi har i vores interviews spurgt revisorerne, hvad det er, de konkret spørger ind til hos deres 

kunder, når de skal revidere efterfølgende begivenheder. Svarene viser, at der er en stor bredde i 

hvad forespørgslerne indeholder, hvilket illustrerer, at der i begrebet efterfølgende begivenheder 

ligger mange ting.  

Nogle af revisorerne spørger helt generelt ind til, om der har været nogle efterfølgende 

begivenheder.
96

 På den måde får revisorerne afsøgt bredt om, der skulle være efterfølgende 

begivenheder, der enten skal reguleres i regnskabet eller oplyses om. Revisor 6 fortæller også, at det 

er det vigtigt, at man stiller åbne spørgsmål, når man foretager forespørgsler, da det kan få ledelsen 

til at tænke over, om der er dukket nye ting op.
97

 Det bakkes op af revisor 7
98

, der bruger vendingen 

”at spille med åbne kort”, når han foretager forespørgsler, for netop at få ledelsen på banen og åbne 

op.     
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 2.15 min. inde i interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6, 0.35 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt 

kapitel 7.8 og svar på spørgsmål 4 i interview med revisor 7, kapitel 7.11 
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 4.10 min. ind i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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 Svar på spørgsmål 4 i interview med revisor 7, kapitel 7.11 
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Revisorerne kommer mere konkret ind på, at de spørger om, der er i den efterfølgende periode er 

sket opkøb eller status på retssager.
99

 Derudover nævner revisorerne af andre efterfølgende 

begivenheder omstruktureringer, igangværende arbejder eller status vedrørende væsentlige 

debitorer. Det synes på ingen måde at være overraskende, at de forespørgsler, som revisorerne 

vælger at foretage, når de skal afdække efterfølgende begivenheder blandt andet tæller verserende 

retssager og posten debitorer. Det er naturligt af den grund, at det er noget, der kan vedrøre et 

hvilket som helst selskab. Man kan som selskab til enhver tid blive part i en retssag, og de fleste 

selskaber har i en eller grad også en debitormasse på balancedagen. Det næste man så kan diskutere 

er, om det er væsentlige eller risikofyldte poster, men det er ikke det, spørgsmålet ligger op til her.  

Revisor 4 nævner i forbindelse med forespørgsler, at det både kan være efterfølgende begivenheder 

af større karakter, men også begivenheder på mere basalt niveau i form af indkomne fakturaer som 

endnu ikke er bogført.
100

 

En meget vigtig ting, revisor skal forholde sig til, når han skal afdække efterfølgende begivenheder, 

er hvilken type kunde, revisor har med at gøre. Det står klart efter vores interviews med revisorerne. 

Revisor 6’s svar til, hvad denne konkret vil spørge ind til, er således
101

: 

”Det vil jo være virksomhedsspecifikt, kan man sige, fordi man jo har en baggrund for altså….hvis 

man har en virksomhed med f.eks. store igangværende arbejder, vil det jo typisk være, hvordan de 

har udviklet sig i det nye år, altså om der er noget, som har påvirket det….” 

Ovenstående citat fører os tilbage til ISA 315 standarden, da det viser, at det er kendskabet til 

virksomheden og dens omgivelser, der er afgørende for, hvad revisorerne spørger ind til. Som vi har 

gennemgået ovenover, kan revisorerne med det rette kendskab spore sig ind på, hvilke poster der er 

risikofyldte.         

Forespørgsler bliver ikke kun brugt af revisorerne i forhold til at opnå kendskab om nye 

efterfølgende begivenheder. De bliver også brugt i forhold til at få bekræftet eller uddybet nogle 

forhold. Revisor 3 fortæller, at han vil kigge på ledelsens rapportering, og hvis der er uklarheder, vil 

han spørge ind til dem.
102

 Revisor 5 anvender ligeledes forespørgsler til at få bekræftet nogle 
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 2.15 min. inde interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6 og 5.30 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt 

kapitel 7.10 
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 0.40 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 
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 5.00 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
102

 Svar på spørgsmål 1 med revisor 3, kapitel 7.7 
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forhold. Han nævner som eksempel en situation, hvor han har indhentet en balance for perioden 

efter balancedagen, hvor han ved hjælp af forespørgsler vil få bekræftet, om den afstemt og 

korrekt.
103

   

Forespørgsler er en revisionshandling, der kræver en vis kompetence, og ifølge revisor 1 (tidligere 

revisornævnsmedlem), er der her plads til forbedringer blandt nutidens revisorer. Revisorerne er 

ikke stærke nok til at udfordre ledelserne og andet relevant personale i klientvirksomhederne.
104

 

Mere konkret er revisorerne ikke gode nok i måden, de spørger på for at få den nødvendige 

dokumentation. Som årsag på den manglende dybde i forespørgslen nævner han, at det typisk kan 

være yngre medarbejdere i revisionsselskaberne, der forestår revisionen. Her kunne han godt ønske 

sig, at de lidt ældre revisorer kom på banen med sin erfaring for at synliggøre, at kendskabet til det 

reviderede selskab er vigtigt. Der mangler generelt kendskab til de virksomheder, der bliver 

revideret, hvilket svækker kvaliteten af forespørgslerne, mener han. Det bakkes op af revisor 2, der 

mener, at revisorerne generelt er gode nok til at spørge overordnet, om der har været nogle 

efterfølgende begivenheder, men at de nogen gange glemmer at blive specifik i forhold til kunden 

og spørge ind til specifikke forhold. Han nævner, at han oplever, at revisorerne glemmer at spørge 

ind til, hvis der er en særlig sag, en debitor, en varelagernedskrivning eller omsætningshastigheden 

på varelageret. Forhold som revisor har identificeret som risikofyldte, men som revisor ikke får 

spurgt ind til.
105

   

At det kræver en vis kompetence af revisorerne at kunne mestre forespørgsler, får vi en indikation 

af i interviewet med revisor 6, da vi spørger om følgende: ”Synes du det er et område, der kræver 

specielle færdigheder som revisor sammenlignet med den øvrige del af revisionen?” 

Revisor 6’s svar på det er som følger
106

: ”Nej, men det kræver måske nok……det kræver den 

færdighed, som forespørgselsteknik altid gør, altså man kan tale med og få spurgt på den rigtige 

måde, så folk ligesom kommer i tanke om, hvad der kunne være af ting at snakke om”  

Derudover nævner revisor 6, at foruden forespørgselsteknik, er det også vigtigt med erfaring og 

kommer med eksemplet, at det godt kan være svært at sætte junior eleven ud og spørge direktionen, 

om der har været noget i den efterfølgende periode.
107
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 1.10 min inde i interview med revisor 5, lydfil samt kapitel 7.9 
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 17.45 min. inde i interview med revisor 1, lydfil samt kapitel 7.5  
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 7.35 min inde i interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6 
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 14.40 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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Det er helt essentielt for afdækningen af efterfølgende begivenheder, at revisor besidder disse to 

færdigheder i forhold til forespørgsler. Umiddelbart vil man mene, at de kvaliteter i forhold til 

forespørgsler er en fordel i forhold til mange andre dele af revisionen end blot efterfølgende 

begivenheder. Men husker vi lige tilbage på noget af det, som vi gennemgået ovenover, er det 

tydeligt, at forespørgsel som revisionshandling mere end noget andet er omdrejningspunktet i 

efterfølgende begivenheder. Dels kan man ud af ISA 560 standarden se, at forespørgsler er en 

central revisionshandling, da den har sit helt eget afsnit. Derudover var revisor 2 inde på, at man 

ved efterfølgende begivenheder ikke havde nogle tal at læne sig opad, hvorfor det blev et spørgsmål 

om at forespørge. Revisor 6 er i sit interview inde på, at det kan være svært at afdække 

efterfølgende begivenheder med andet end forespørgsler.
108

    

2.3.1.5 Advokatbrev 

En del af revisorerne fortæller yderligere, at en af de revisionshandlinger, de foretager sig ved 

revision af efterfølgende begivenheder er at indhente advokatbrev.
109

 Revisorerne vil bruge denne 

handling til at se, om der er nogle igangværende retssager, eller om der er sket en udvikling i 

retssagerne. Revisor 7 forklarer, hvordan hans forløb er, omkring indhentning af advokatbrev. Det 

starter med, at han i forlængelse af nytår indhenter et advokatbrev for at få svar på, om der er nogen 

igangværende retssager eller noget ellers i regnskabsåret. Når så revisionen er ved at være slut (lige 

inden revisors underskrift) indhenter revisor 7 et opdateret advokatbrev for at få svar på, om der er 

kommet en afklaring i igangværende retssager, eller om der er kommet nye til.
110

  Revisor 4 vil 

udover at indhent advokatbrev tage kontakt til intern juridisk afdeling, hvis en sådan funktion i 

virksomheden findes.
111

  

Fremgangsmåden som revisor 7 benytter stemmer overens med ISA 560 afsnit A8 2. punkt, hvor 

det fremgår, at revisor kan finde det passende og nødvendigt at ”forespørge eller udvide tidligere 

stillede mundtlige eller skriftlige forespørgsler til virksomhedens advokat vedrørende retstvister og 

sagsanlæg”. Revisor 7 udvider netop tidligere mundtlige eller skriftlige forespørgsler, idet han 

indhenter opdateret advokatbrev. Det er værd at bemærke, at standarden ligger op til at denne 

revisionshandling kan foretages, hvis revisor finder det nødvendigt og passende. Det kan godt være 
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 14.55 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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 13.15 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
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 1.05 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8, 1.45 min. inde interview med revisor 6, lydfil samt 
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 Svar på spørgsmål 1 i interview med revisor 7, lydfil samt kapitel 7.11 
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 1.05 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 
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en medvirkende årsag til, at det kun er ca. halvdelen af de interviewede revisorer, der nævner, at de 

vil indhente advokatbrev.    

2.3.1.6 Ledelsens erklæring 

ISA 560 standarden kræver, at revisor som en af sine handlinger anmoder den daglige ledelse, og 

hvor det er passende den øverste ledelse om at afgive en skriftlig udtalelse om, at alle begivenheder, 

der er indtruffet efter balancedatoen, og hvor den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

kræver regulering eller oplysning, er blevet reguleret eller oplyst.
112

 De skriftlige udtalelser skal 

være i form af en regnskabserklæring stilet til revisor, jævnfør ISA 580 afsnit 15. Endvidere er det 

et krav, at den skriftlige udtalelse skal ligge så tæt som muligt på dagen for revisors erklæring. Den 

må ikke dateres senere.
113

 Det bakkes op af Karsten Andersen, der fremhæver, at ledelsen bør 

bekræfte, at der fra balancedagen og frem til tidspunktet for dateringen af revisionspåtegningen er 

indtrådt forhold, der forrykker regnskabet.
114

   

Vi er ovenover inde på, at der ikke nogetsteds i ISA 560 står noget omkring tillid til ledelsen i 

forbindelse med forespørgsler. Til gengæld bliver dette behandlet i ISA 580, hvor følgende fremgår 

af standardens afsnit 16 om tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser: ”Hvis revisor nærer 

tvivl om ledelsens kompetence, integritet, etiske værdier eller omhu eller dens engagement i forhold 

til disse spørgsmål og deres håndhævelse, skal revisor fastslå, hvorledes denne tvivl indvirker på 

pålideligheden af udtalelserne (mundtlige og skriftlige) og revisionsbevis generelt” 

Her står det i modsætning til i ISA 560 standarden klart, at revisor skal forholde sig til ledelsens 

integritet m.v. Så når revisorerne besvarer spørgsmålet: Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i 

forhold til din anvendelse af forespørgsel som revisionshandling?, så er det med udgangspunkt i 

ISA 580, hvor det klart fremgår, hvordan revisorerne skal forholde sig til udtalelser fra ledelsen. 

I praksis er indhentning af skriftlig udtalelse i form af ledelsens regnskabserklæring en af de 

revisionshandlinger, der går igen blandt svarene fra revisorerne, når de reviderer efterfølgende 

begivenheder. Det er ikke overraskende, at det forholder sig sådan, hvis man retter blikket mod 

Bilag 2 i ISA 580, der viser et eksempel på ledelsens regnskabserklæring. Her fremgår som et 

særskilt punkt efterfølgende begivenheder. I eksemplet lyder det: ”Alle begivenheder, der er 

                                                           
112

 ISA 560 afsnit 9 
113

 ISA 580 afsnit 14 
114

 Side 7 i ”Revision af efterfølgende begivenheder” af Karsten Andersen i RevisionsOrientering september 2006 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 61 af 207 
 

indtruffet efter balancedagen, og som International Financial Reporting Standards kræver 

regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst”.  

Revisor 6 redegør meget tydeligt for, hvad ledelseserklæringen har af betydning: ”Når ledelsen 

skriver under på ledelseserklæringen, så skriver de også under på, at der ikke er opstået 

efterfølgende begivenheder som burde have været oplyst og som burde være indregnet i 

regnskabet”
115

 

Revisor 6’s svar bliver bakket op af revisor 7, der blandt sine fem primære revisionshandlinger ved 

revision af efterfølgende begivenheder nævner, at han altid får en ledelseserklæring, hvor 

direktionen og/eller bestyrelsen har skrevet under. Han forklarer videre, at ledelsen her går ind og 

skriver under på, at de ikke har skjult noget, og fremhæver, som vi også har fundet ud af ovenover, 

at ledelseserklæringen indeholder et særskilt afsnit om efterfølgende begivenheder.
116

 En meget 

interessant ting ved det revisor 7 nævner, er formuleringen ”underskrift fra direktionen og/eller 

bestyrelsen”, hvilket må siges at være en helt korrekt formulering at anvende, hvis man læser 

standard 580 afsnit 6. Her fremgår det, at revisor skal indhente en skriftlig udtalelse fra den daglige 

ledelse, og hvor det er passende den øverste ledelse. Ved den daglige ledelse forstås direktionen, 

mens den øverste ledelse udgøres af en bestyrelse.
117

 

Revisor 4 er inde på, at revisor kun kan dokumentere forespørgsler skriftligt ved at notere, hvem 

han har talt med og hvilken dato og kombinere det med ledelseserklæringen.
118

 

Af ovenstående gennemgang af ledelsens erklæring fremgår det, at det primære mål med at få en 

skriftlig udtalelse fra ledelsen set ud fra et efterfølgende begivenheders perspektiv er at få bekræftet, 

at der efter balancedagen ikke er indtruffet nogen begivenheder, som ikke er reguleret eller oplyst i 

regnskabet. Dog tjener erklæringen også et andet formål, nemlig at reducere mulighederne for 

misforståelser mellem den daglige ledelse og revisor.
119

   

2.4 Størrelsen af virksomhedens betydning for revision af efterfølgende begivenheder 

Vi har som en del af vores undersøgelse valgt at se nærmere på, om der i praksis er forskel i 

tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed, revisor 
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117

 Se definitioner under teori-afsnittet om Selskabsloven 
118

 3.50 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 
119

 Side 536 i ”Auditing & Assurrance Services” af William F. Messier Jr. m.fl. 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 62 af 207 
 

reviderer frem for en større virksomhed. Vores forudindtagne holdning i forhold til revision af 

mindre virksomheder er, at der i en eller anden udstrækning må være forskel i tilgangen 

sammenlignet med større virksomheder. Vi har ikke noget at støtte den holdning på, for der er ingen 

steder i ISA 560, hvor der står nævnt noget om mindre virksomheder. 

Ud fra de svar som revisorerne kommer med, tegner der sig et helt klart billede af, at der i praksis 

ikke er forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er et mindre selskab, 

som revisorerne reviderer. Dette stemmer overens med, at der i standarden ikke tages særskilt 

hensyn til mindre selskaber.  

Revisor 6 kommer i sin uddybning ind på, at der lige meget behov for revision af efterfølgende 

begivenheder, uanset om det er en stor eller lille virksomhed. Hun fremhæver, at forskellen kan 

ligge i, at de mindre virksomheder ikke har nogen forretningsgange i forhold til efterfølgende 

begivenheder, og derfor vil det væsentligst komme til at bestå af forespørgsler.
120

 For revisor 7 

består den forskel, der måtte være, i, at han blot skalerer sit arbejde i forhold til størrelsen på den 

virksomhed, han reviderer.
121

 I revisor 4’s tilfælde er tilgangen, som med de andre revisorer, 

uændret. Han fremhæver dog, at der typisk ikke foreligger månedsrapporter hos de mindre 

virksomheder, hvorfor revisionen foretages på lidt andre måder.
122

    

I de første interviews, vi foretog, var vores opmærksomhed rettet mod størrelsen af de efterfølgende 

begivenheders effekt på virksomheden, alt efter som det var en stor eller lille virksomhed, mere end 

revisors tilgang. Vores formodning var, at en efterfølgende begivenhed havde større betydning for 

en mindre virksomhed, da den i mange tilfælde for eksempel består af få debitorer, og der derfor 

ikke skal så meget til at vælte læsset. Af de svar vi fik, er det ikke tilfældet, snarere tværtimod. Der 

er større risiko i de større virksomheder, for i de større virksomheder sker der ofte mere end i de 

mindre virksomheder, der ofte kører uændret, lyder det blandt andet.
123

 Vi har efter de første 

interviews ikke stillet dette spørgsmål i de resterende interviews, da det ikke bidrager det store til 

analysen af, om revisor gør sit arbejde godt nok i forhold til at revidere efterfølgende begivenheder.     

Holder vi lige fast i revisors tilgang og ser nærmere på revisor 4’s svar med, at der ikke altid ligger 

månedsrapporter hos lidt mindre virksomheder, er der måske alligevel et enkelt afsnit i ISA 560, der 
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er tiltænkt revision af efterfølgende begivenheder for mindre virksomheder. I ”Vejledning og andet 

forklarende materiale” i standarden under punkt A7 lyder det blandt andet: ”De handlinger, som 

revisor udfører vedrørende efterfølgende begivenheder, kan imidlertid afhænge af de tilgængelige 

oplysninger og navnlig af omfanget af bogføringen, som er udarbejdet siden balancedatoen. Hvor 

bogføringen ikke ajourført, og der som følge deraf ikke er udarbejdet et perioderegnskab (hverken 

til internt eller eksternt brug) eller referater fra møder i den daglige ledelse eller den øverste 

ledelse, kan relevante revisionshandlinger udføres i form af undersøgelser af det 

regnskabsmateriale og de registreringer, herunder bankkontoudtog, der er tilgængelige.”  

Denne passage i standarden åbner op for, at revisorernes tilgang til revision af efterfølgende 

begivenheder kan tilpasses de mindre virksomheder, hvis man antager, at det er de mindre 

virksomheder, som ikke altid har deres bogføring ajourført. Det må formodes, at det er de mindre 

virksomheder, standardsætterne har tænkt på i den forbindelse. Man har dog bare ikke villet sætte 

en overskrift på, der hedder ”mindre virksomheder”, som man ser det i nogle af de andre ISA 

standarder. Argumentet for den udeladelse kan være, at en manglende ajourføring af bogføringen 

også kunne ske blandt større virksomheder, selvom det godt nok synes noget mere utænkeligt, og så 

ville man fra standardsætternes side ikke ramme den gruppe, hvis man lavede overskriften ”mindre 

virksomheder”.  

Revisor Karsten Andersen berører i sin artikel
124

 området omkring mindre virksomheder. Han 

fremhæver, at revisors handlinger i forhold til mindre virksomheder er afhængig af den information, 

der er til rådighed. Han nævner, som eksempel om virksomhedens bogføring er blevet opdateret, 

hvilket stemmer fint overens med det standarden foreskriver. Karsten Andersen er inde på, at det er 

vigtigt at lave relevante handlinger, hvis der ikke ligger ajourført bogføring eller referater for 

bestyrelsesmøder, og disse kan ifølge ham bestå af forespørgsler til ledelsen, inspektion af 

kontoudtog fra banken, indhentelse af kreditaftale fra banken og en skriftlig udtalelse fra ledelsen. 

Han nævner, at de krævede handlinger må bero på en professionel vurdering fra revisor med 

baggrund i hans kendskab til virksomheden. 

Karsten Andersen berører derudover en meget interessant ting, når vi snakker om revision af 

efterfølgende begivenheder for mindre virksomheder. Han er inde på, at det ikke er almindeligt, at 

mindre virksomheder aflægger regnskab kort tid efter balancedagen. Oftest går der lang tid efter 
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balancedagen. Det kommer så til at betyde, at den periode, som revisor skal forholde sig til, derfor 

er noget længere, hvilket øger sandsynligheden for, at der kan indtræffe en efterfølgende 

begivenhed, som enten kræver regulering eller oplysning i regnskabet.
125

    

2.5 Poster revisor især fokuserer på i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder 

Vi har tidligere i analysen været inde på, at det er virksomhedsspecifikt, når revisorerne skal 

vurdere, hvad det er, de især er fokuseret på i forbindelse med revision af efterfølgende 

begivenheder. På trods af at der eksisterer den forskel alt efter, hvilken virksomhed revisor 

reviderer, har vi valgt at spørge ind til, om der er nogle poster, som revisorer specielt holder øje 

med i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder. Baggrunden, for at vi anser dette 

spørgsmål for relevant, er, at der i ISA 560 afsnit A9, der vedrører specifikke forespørgsler, som 

revisor kan foretage, blandt andet fremgår en forespørgsel til: om der er indtruffet begivenheder, der 

er relevante for målingen af skøn eller hensatte forpligtelser i regnskabet.     

 

Svarene fra revisorerne viser, at der en række poster, de har mere fokus på end andre, når de 

reviderer efterfølgende begivenheder. Revisor 6 er blandt andet inde på, at det er de skønsmæssige 

poster, hun vil fokusere nærmere på, og uddyber ved at nævne, at det blandt andet kunne dreje sig 

om igangværende arbejder eller hensættelser.
126

 Dette bakkes op af revisor 4, der vil se på de 

skyldsmæssige poster, hvilket blandt andet kunne være værdiansættelse af debitorer, hvor en 

debitor efterfølgende er gået konkurs. Som andre eksempler nævner revisor 4, at der kunne 

fokuseres på retssager, eventualaktiver og eventualforpligtelser.
127

  

Derudover bliver varelager nævnt, som en post, der er relevant at se nærmere på i forbindelse med 

revision af efterfølgende begivenheder.
128

 Revisor 4 argumenterer for, at det er relevant at se på 

varelageret, hvis virksomheden oplever et stort fald i dets nettorealisationsværdier.
129

 Et par af 

revisorerne vil også gå ind og se på banken
130

, ikke så meget i forhold til afstemningen af banken, 

for den er, som den er. Det er mere i forhold til, om banken vil forsætte sin finansiering af 
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 10.14 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 
127

 5.00 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 
128

 5.00 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8, svar på spørgsmål 9 i interview med revisor 7, 

kapitel 7.11  
129

 5.00 min. inde i interview med revisor 4, lydfil samt kapitel 7.8 
130

 10.14 min. inde i interview med revisor 6, lydfil samt kapitel 7.10 og 8.45 min. inde i interview med revisor 5, lydfil 

samt kapitel 7.9 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 65 af 207 
 

virksomheden. Denne betragtning er dog mere relevant i en going concern diskussion end for 

efterfølgende begivenheder.  

Tager vi udgangspunkt i, hvad ISA 560 siger, er der heller ingen steder, hvor der specifikt står noget 

i forhold til, at revisor skal være opmærksom på banken. Vi vil argumentere for, at det alligevel er 

relevant at kigge på finansiering fra banken i forbindelse med efterfølgende begivenheder, da 

manglende fortsættelse af et engagement fra bankens side kan medføre going concern problemer. I 

ISA 560 afsnit A9 er et af de punkter, som revisor kan spørge ind til: om der er indtruffet eller 

sandsynlighed for, at der vil indtræffe begivenheder, der kan skabe tvivl om, hvorvidt de 

regnskabsprincipper, der anvendes i regnskabet, er passende, hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis 

sådanne begivenheder kan betyde, at der må sættes spørgsmålstegn ved anvendelsen af 

forudsætningen om fortsat drift. 

Især i disse år er finansiering fra banken livsvigtigt for mange selskaber, og en manglende fortsat 

økonomisk opbakning til selskabet kan betyde, at den i værste fald går konkurs. Vi vil senere i 

opgaven komme nærmere ind på, hvilken rolle efterfølgende begivenheder har for vurderingen af 

going concern.     

2.6 Revisionsbevis 

Som det fremgår under afsnittet ”revisors mål i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder” 

er et af de to mål revisor har: ”at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for, hvorvidt 

begivenheder, der er indtruffet mellem balancedatoen og datoen for revisors erklæring, og som 

kræver regulering af eller oplysning i regnskabet, er passende afspejlet i regnskabet i 

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme”. 

De to nøgleord i ovenstående sætning er egnet og tilstrækkeligt. Ved et revisionsbevis egnethed 

forstås dets kvalitet, hvilket vil sige dets relevans og pålidelighed i forhold til at understøtte de 

konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på. Tilstrækkeligheden er karakteriseret ved 

mængden af revisionsbevis.
131

 Revisionsbevis er i sin art akkumulerende og tilvejebringes 

fortrinsvis gennem revisionshandlinger, der udføres i løbet af revisionen.
132

 

En af de revisionshandlinger revisor kan foretage er som tidligere nævnt forespørgsler. Selvom 

forespørgsler kan give vigtigt revisionsbevis og ydermere frembringe bevis for fejlinformation, 
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giver forespørgsel alene normalt ikke tilstrækkeligt revisionsbevis for, at der ikke er væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau.
133

 Revisor 2 anser heller ikke forespørgsler for at være et 

stærkt revisionsbevis, men han nævner, at det kan følges op af stærkere revisionsbevis.
134

 

Vi har valgt at spørge revisorerne om, hvad de anser for at være et stærkt revisionsbevis, når vi 

snakker efterfølgende begivenheder. Nogle af de svar, der går igen er en virksomheds 

månedsrapport/balance m.v.
135

 Revisor 8 er i den forbindelse inde på, at han ser på om balancen er 

korrekt periodiseret.
136

 

Derudover bliver der nævnt opdateret advokatbrev, bestyrelsesmøde- og 

generalforsamlingsreferater. Dette er stærke revisionsbeviser indenfor efterfølgende begivenheder, 

da de foreligger skriftligt. Forespørgsler er som sådan ikke et stærkt bevis, hvilket vi vendte 

ovenover, men kan revisor dokumentere, at han har drøftet nogle ting med ledelsen, er det stærkt. 

Hvis revisor kan indhente dokumentation andetsteds fra til at underbygge ledelsens stillingtagen, så 

er det et stærkt revisionsbevis
137

. Det stemmer overens med ISA 500 standardens afsnit A8, hvor 

det fremgår, at der opnås mere sikkerhed fra konsistent revisionsbevis, der opnås fra forskellige 

kilder, eller er af forskellig art, end fra overvejelserne af revisionsbeviset individuelt.  

Dvæler vi lidt ved revisionsbevis andetsteds fra, skal det forstås som eksternt, hvilket et opdateret 

advokatbrev er. Advokatbrev er ikke kun et stærkt bevis, fordi det foreligger skriftligt, det er også 

stærkt i sin egenskab af at være eksternt. Som tidligere nævnt var pålidelighed en af de to ting, der 

skulle være der, for at et revisionsbevis var kvalitativt og dermed egnet. Netop pålideligheden af et 

revisionsbevis forøges, når det tilvejebringes af uafhængige kilder uden for virksomheden.
138

  

Revisor 2 er dog inde på, at opdelingen i, hvad der er stærke og svage revisionsbeviser vil være det 

samme som under normale omstændigheder, hvor han som eksempel nævner, at eksterne 

bekræftelser er stærkere end forespørgsler, originaler er stærkere end kopier, kommunikation 

direkte til revisor er stærkere end indirekte til revisor osv.
139

 

                                                           
133

 ISA 500 afsnit A2 
134

 4.50 min. inde i interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6 
135

 Svar på spørgsmål 2 fra revisor 3, kapitel 7.7 og 3.30 min. inde i interview med revisor 5, lydfil samt kapitel 7.9 
136

 Svar på spørgsmål 2 i interview med revisor 8, kapitel 7.12 
137

 4.30 inde i interview med revisor 1, lydfil samt kapitel 7.5 
138

 ISA 500 afsnit A31 
139

 5.47 min. inde i interview med revisor 2, lydfil samt kapitel 7.6 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 67 af 207 
 

I ISA 500 afsnit A6 er der en henvisning til ISA 330 afsnit 8, som kræver, at revisor konkluderer, 

hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Videre lyder det i A6, at det er revisors 

faglige vurdering, der afgør, om der er opnået så tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, at 

revisionsrisikoen kan reduceres til et acceptabelt lavt niveau, som gør det muligt for revisor at 

danne rimlige konklusioner, der kan danne grundlag for revisionskonklusionen.  

2.7 Dokumentation 

Revisorer og revisionsselskaber skal for enhver revisionsopgave udarbejde arbejdspapirer, der 

dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring.
140

 Revisionsdokumentationen skal bevirke, at 

der opnås
141

: 

1. Bevis for revisors grundlag for en konklusion om, at revisor har opnået høj grad af sikkerhed 

for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og 

2. Bevis for, at revisionen blev planlagt og udført i overensstemmelse med ISA og gældende 

krav i lovgivning og øvrig regulering.   

I ISA 230 afsnit A3 er oplistet følgende eksempler på revisionsdokumentation: 

 Revisionsprogrammer 

 Analyser 

 Notater om konkrete forhold 

 Sammenfattende notat om betydelige forhold 

 Skriftlige bekræftelser og udtalelser 

 Tjeklister 

 Korrespondance (herunder e-mail) vedrørende betydelige forhold. Revisor kan medtage 

uddrag eller kopier af virksomhedens dokumentation (f.eks. betydelige og specifikke 

kontrakter og aftaler) som en del af revisionsdokumentationen. 

I bogen ”Revision i praksis” er der som revisionsdokumentation yderligere tilføjet:
142

  

 Risikovurderingshandlinger 

 Forståelse og test af kontroller 

 Dokumentation for detailtest 
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I vores interviews med revisorerne har vi spurgt om følgende: ”Hvordan dokumenterer du de 

revisionshandlinger, du har foretaget?”  

Et par revisorerne nævner, at de laver notater ud fra de forespørgsler, de har fortaget.
143

 Af anden 

revisionsdokumentation, der ligger op af notater, bliver mailkorrespondance nævnt, hvilket både 

kan være til virksomhedens ledelse eller til advokat. Revisor 8 pointerer, at det er vigtigt, at ledelsen 

bekræfter de ting, der er drøftet, og hvis det er graverende forhold, er det yderst vigtigt, at ledelsen 

bekræfter mailen.
144

  

Revisor 4 vil dokumentere sit arbejde i et memo, i et Excel ark eller i et revisionsprogram. Det skal 

bare være et eller andet sted skriftligt i revisionsdokumentationen.
145

 Det ligger meget på linje med 

revisor 7’s tilgang til revisionsdokumentationen, idet han vil dokumentere sit arbejde i 

arbejdspapirerne.
146

 

Revisor 6 svarer, at hun dokumenterer sine revisionshandlinger således:
147

 

”Dels ved at ledelsens erklæring ligger underskrevet, der dokumenterer man jo.”  

Et af de eksempler der nævnes som revisionsdokumentation er ”skriftlige bekræftelser og 

udtalelser”, og dermed er revisor 6’s indhentning af ledelsens erklæring som 

revisionsdokumentation helt på sin plads. 

I vores interviews har vi på nær et par af interviewene ikke konkret spurgt ind til, hvordan 

revisorerne selv mener de klarer sig i forhold til at dokumentere deres arbejde i relation til 

efterfølgende begivenheder, da vi vurderede, det ville være sparsomt med brugbare svar. Der vil 

nemlig altid være en form for tilbageholdenhed i kritikken af ens egne kollegaer. Det ene interview, 

hvor vi har bedt den interviewede om at forholde sig til revisorernes dokumentation af revisionen af 

efterfølgende begivenheder, er interviewet med revisor 1, der som tidligere nævnt i en årrække har 

siddet i revisornævnet og derudover har siddet i flere andre udvalg. Taget hans baggrund i 

betragtning mente vi, at det var relevant at høre hans mening om revisorernes dokumentation.  
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Det står meget klart, at revisor 1 ikke er begejstret for, hvad han ser i forbindelse med efterfølgende 

begivenheder:
148

  

”Hvis vi ser efterfølgende begivenheder og ser på revisionshandlingerne, så kan man dele op i to. 

Der er dem, der virkelig kan deres metodik og kan dokumentere, hvad de har gjort af 

revisionshandlinger, og så er der en bred vifte af revisorer, som ikke i fornødent omfang er i stand 

til at dokumentere deres arbejde i deres arbejdspapirer” 

Endvidere er han inde på, at det ikke kun er i Danmark, der er problemer. Problemerne strækker sig 

til internationalt niveau, og han fortæller, at det er et af fokusområderne, at der ikke er tilstrækkelig 

dokumentation inden for disse områder. Som en mulig forklaring på, hvorfor vi ser nogle mangler i 

forhold til at dokumentere sit arbejde, nævner han revisionsselskabernes struktur. Ifølge revisor 1 er 

der i mange revisionsselskaber, som følge af det pres revisionsbranchen har været under, opstået en 

pyramidestruktur, der gør, at revisionsopgaverne bliver presset nedad, så revisionen bliver så billig 

som mulig. Der havner nogle gange de opgaver, som egentlig burde have større fokus.
149

 

Selvom revisor 1’s begejstring er til at overse, kan han trods alt se, at der generelt sker forbedringer 

inden for revision af efterfølgende begivenheder blandt revisorerne. Vi har spurgt ham om: ”Synes 

du generelt revisorerne er klædt godt nok på til at afdække området (efterfølgende 

begivenheder)?”. Spørgsmålet er ikke specifikt møntet på dokumentationen, men er af mere 

overordnet karakter. Vi medtager det her, da vi mener, han blandt andet også svarer i forhold til 

dokumentation.  

Revisor 1 svarer blandt andet, at når han taler med nogle af revisorerne fra lidt større 

revisionsselskaber, fremgår det, at de i deres interne undervisning har meget fokus på ISA 

standarderne og på at få forhøjet niveauet i forhold til arbejdet med disse.
150

 Selvom det ikke 

fremgår helt tydeligt af revisor 1’s svar, skal det tolkes som han generelt ser en forbedring i revisor 

arbejde med efterfølgende begivenheder, men at den forbedring primært foregår hos de lidt større 

revisionsselskaber, og at der så er en anden halvdel, der halter lidt bagefter.  

Som en del af vores undersøgelse omkring dokumentation for efterfølgende begivenheder, har vi 

mere specifikt spurgt revisorerne om, hvordan de vil dokumentere eller få bekræftelse på en 
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forespørgsel. Stort set alle revisorer, der er blevet stillet dette spørgsmål svarer, at de vil skrive 

notater ud fra de svar, de har fået. Omkring notatet nævner et af revisorerne specifikt, at de vil 

notere, hvem de har snakket med, og hvilken dato samtalen er foregået.
151

 Det fremhæves også, at 

notatet skal indeholde, hvad der er blevet drøftet, og hvad resultatet af samtalen er blevet. Slutteligt 

bliver det blandt nogle af revisorerne påpeget, at et sådant skriftligt notat vil kunne kombineres med 

ledelsens erklæring.
152

   

Et af de eksempler på revisionsdokumentation, der står nævnt i ISA’en er tjeklister. Et ofte anvendt 

revisionsdokument blandt revisorer. Vi har i vores interviews valgt at fokusere lidt nærmere på 

revisorernes anvendelse af disse. Det har udmundet sig i følgende spørgsmål: ”Følger du en 

standardprocedure (tjekliste) stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder, eller trækker 

du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden?”. Målet er at få afdækket, 

om revisor sværger til denne tjekliste og udelukkende er fokuseret på denne, eller om der er andre 

ting, der spiller ind.      

Overordnet set benytter revisorerne tjeklister i forhold til efterfølgende begivenheder. Men 

størstedelen af de adspurgte svarer benægtende på, at de skulle følge den stringent. To af 

revisorerne, der har deres daglige gang i to af de store revisionshuse, PWC og Ernst & Young, 

fortæller, at de har nogle arbejdsprogrammer/ firmastandarder, der er udarbejdet internt i husene, 

som de går ud fra, når de reviderer efterfølgende begivenheder.
153

 

Generelt er holdningen blandt revisorerne, at nok anvender de tjeklister, men det er kendskabet til 

virksomheden, der trækkes på, når de reviderer efterfølgende begivenheder. Revisor 6’s svar på 

ovenstående spørgsmål illustrerer, hvordan revisionen af dette område gribes an
154

: 

”Jeg vil sige, jeg trækker meget på mit kendskab til virksomheden……du kan godt lave en tjekliste 

om, at du skal følge op på tre ting, men typisk har man et kendskab til kunden, at man godt ved, 

hvad der kan være dukket op”  

Revisor 5 deler den holdning ved at pointere, at han mest anvender tjeklisten som inspiration. Han 

fremhæver, at hans professionelle faglighed og kendskab til kunden spiller en stor rolle.
155

 Ifølge 
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revisor 4 bruges der selvfølgelig tjeklister, der gennemgår det vigtigste, men de følges ikke 

stringent. Det er ifølge ham mere revisors professionelle dømmekraft, der er styrende for, hvad der 

skal fokuseres på.
156

 Revisor 8 slår kort og godt fast:
157

 

”Jeg bruger hovedsageligt mit kendskab til virksomheden” 

Revisor 1 er meget kritisk over for revisorernes brug af tjeklister. Han fremhæver, at det er et 

område, hvor der er brug for forbedring, da man nemt får indtrykket af tjeklister bare bliver anvendt 

til at tjekke nogle ting af, i stedet for at forholde sig til tingene.
158

 Han følger op ved at påpege, at 

tjekskemaerne er defence revision (forsvarsrevision), der betyder, at revisor kan dokumentere, at 

han har udført arbejdet, hvis han ender i en retssag.  

2.8 Analyse af tjekskemaer/instruks 

Som en del af vores undersøgelse har vi ønsket at undersøge de tjekskemaer, som 

revisionsselskaberne anvender, når de reviderer efterfølgende begivenheder. Vi har i forlængelse af 

interviewene, spurgt revisorerne, om de havde mulighed for at udlevere de tjekskemaer, de selv 

anvender. Vi har fået det samme svar fra de revisorer, vi har spurgt, at de ikke må udlevere disse på 

grund af konkurrenceforhold. I bogen ”Revision i praksis – eksempelsamling” er der i bilag 8.1 en 

revisionsplan for efterfølgende begivenheder, som indeholder en ganske udmærket 

tjekliste/instruks, som vi gerne vil analysere nærmere. Der er ligeledes i artiklen ”Revision af 

efterfølgende begivenheder” i Appendix 1 et tjekskema, som vi vil inddrage i analysen. Vi finder 

tjekskemaerne i overensstemmelse med de i praksis anvendte tjekskemaer. 

Vores mål med denne del af analysen er at se, om de nævnte tjekskemaer kommer godt nok rundt 

om efterfølgende begivenheder. Vi tager udgangspunkt i ISA 560’s indhold. Da det er revisorer, der 

har udarbejdet tjekskemaerne, er der en formodning for, at tjekskemaerne lever op til de krav ISA 

560 stiller. Om det forholder sig sådan, vil vi undersøge nærmere.     

Det tjekskema, som findes i bogen ”Revision i praksis – Eksempelsamling” får fremadrettet 

betegnelsen tjekskema 1, mens tjekskemaet fra artiklen ”Revision af efterfølgende begivenheder” 

får betegnelsen tjekskema 2.  
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Tjekskema 1 indeholder følgende ni punkter (revisionshandlinger)
159

: 

1. Gennemgang af de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange, der skal sikre, at efterfølgende 

begivenheder bliver identificeret 

2. Gennemgå det seneste perioderegnskab 

3. Forespørgsler og drøftelser med de ansvarlige for regnskabsaflæggelsen og bogholderiet. 

Anfør navn på personer spørgsmålet har været diskuteret med og anfør dato for sådanne 

spørgsmål.
160

  

4. Gennemgå referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og lign. samt eventuelle 

væsentlige udvalg frem til påtegningsdatoen.  

5. Gennemgå prisudvikling på produkter og omkostninger, der er af væsentlig betydning for 

virksomhedens indtjening 

6. Overvej behovet for en opdateret vurdering af forhold omfattet af en advokatforespørgsel, 

vurdering af verserende retssager og skønsmæssigt opgjorte poster 

7. Udarbejd relevante afsnit til ledelsens regnskabserklæring 

8. Overvej hvorvidt der er opstået forhold og begivenheder, der alene vedrører forhold 

indtruffet efter balancedagen, der skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten og/eller 

vores påtegning   

Overordnet set rammer dette tjekskema plet i forhold til, hvad revisor skal foretage sig af 

revisionshandlinger, når der revideres efterfølgende begivenheder. Da der er så mange 

lighedspunkter mellem tjekskemaet, og det ISA 560 kræver, vil det ikke bidrage til at skabe 

yderligere viden for læseren bare at remse de punkter op, hvor der er enighed. Der er meget mere 

information at hente ved at se, hvor tjekskemaet adskiller sig fra ISA 560. 

Det første punkt, der er værd at kigge nærmere på, er punkt 2. Det er helt i overensstemmelse med 

ISA’en, at revisor skal gennemgå det senest tilgængelige perioderegnskab efter regnskabsdatoen. 

Tjekskema 1 nævner ikke konkret, hvilke tiltag revisor kan gøre, hvis der ikke foreligger et 

udarbejdet perioderegnskab efter balancedagen. Her ligger standarden op til, at revisor ved 

alternative revisionshandlinger alligevel kan skabe et brugbart revisionsbevis. I afsnit ISA 560 

afsnit A8 fremgår det, at revisor kan undersøge regnskabsmateriale og registreringer, herunder 

bankkontoudtog, hvor dette er tilgængeligt.  
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Tjekskema 1 kunne godt have et ekstra punkt eller et opfølgende punkt, hvor disse 

revisionshandlinger indgik. Som vi har været inde på tidligere, ses det især i mindre virksomheder, 

at bogføringen ikke altid er ajourført, hvorfor de nævnte handlinger bliver relevant. Det er dog ikke 

utænkeligt, at tjekskemaets bagmænd mener, at det er en integreret del af punktet at gå niveauet 

dybere, hvis ikke der er noget perioderegnskab. Derudover bør det også nævnes, at der er en 

kolonne, hvor man skal skrive om resultatet af det udførte arbejde, hvilket åbner muligheden for, at 

revisor kan notere, at han har anvendt alternative revisionshandlinger, så som at kigge på 

virksomhedens bankkontoudtog, da der ikke forelå noget perioderegnskab. 

Det andet punkt, der er interessant, er punkt 3. Her står der, at revisor skal foretage forespørgsler og 

drøftelser med de ansvarlige for regnskabsaflæggelsen og bogholderiet. Dette adskiller sig fra, hvad 

ISA 560 fremfører, nemlig at forespørgslerne skal rette sig mod den daglige ledelse, og hvor det er 

passende, den øverste ledelse.
161

 Der står intet i ISA’en om, at revisor specifikt skal rette 

henvendelse til den ansvarlige for regnskabsaflæggelsen. Vi formoder, at der med 

regnskabsansvarlig menes regnskabsdirektøren, og denne funktion er repræsenteret i den daglige 

ledelse, hvilket så skaber overensstemmelse med ISA 560. Er der tale om en regnskabschef som står 

uden for direktionen, er han derimod ikke omfattet af ISA 560. Så det afhænger af strukturen i 

virksomheden, om der er overensstemmelse mellem tjekskema 1 og ISA 560.  

Videre står der i punkt 3, at forespørgslerne skal rettes mod bogholderiet. Ud fra hvordan det er 

skrevet i punktet, kan det tolkes som flere forskellige personer i bogholderiet, som måtte ligge inde 

med relevant information. Vores argument bygger på, at der i punktet står, at man skal notere navn 

på de personer, man har haft drøftelser med, hvilket betyder at der må være tale om flere og ikke 

blot den regnskabsansvarlige. ISA 560 ligger som bekendt ikke op til, at man skal drøfte 

efterfølgende begivenheder med andre end ledelsen, hvorfor det må være et udtryk for en 

praksisudvidelse. Hvor gavnligt det er for revisor at bevæge sig ud over den persongruppe, der er 

repræsenteret i ledelsen, kan være vanskeligt at vurdere, men det er ikke utænkeligt, at der er 

forhold som personer i regnskabsafdelingen ved noget om, som den daglige ledelse ikke 

nødvendigvis har føling med. Vi vil dog mene, at når det mere end en gang i standarden fremgår, at 

forespørgsler skal rettes mod enten den daglige ledelse eller den øverste ledelse, er det fordi det er 
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der, der primært er noget at hente i forbindelse med efterfølgende begivenheder. Revisor 9 udtaler 

med udgangspunkt i SMV’er følgende
162

: 

”Jeg vil henvende mig direkte til direktionen. Efterfølgende begivenheder er ikke et 

regnskabsspørgsmål. Direktøren i virksomheden ved alt, hvad der sker, og det gør en regnskabschef 

ikke nødvendigvis. Man kan sige at det rette ledelsesniveau kontaktes afhængig af virksomhedens 

størrelse”      

Revisor 9’s holdning ligger helt på linje med, hvad der står i ISA 560. Han vil holde sine 

forespørgsler til direktionen, som er at sidestille med den daglige ledelse. Derudover vil han 

kontakte det rette ledelsesniveau alt efter selskabets størrelse, hvilket også er i tråd med ISA’en, da 

den åbner op for, at revisor kan gå til den øverste ledelse. Det ses bl.a. i ISA 560’s afsnit 7 (b) om 

forespørgsler, hvor følgende formulering fremgår ”..og, hvor det er passende, den øverste 

ledelse..”. 

Punkt 3 lister en række forespørgsler op, som revisor kan foretage sig i forbindelse med revision af 

efterfølgende begivenheder. Forespørgslerne er for de flestes vedkommende de samme, som man 

kan læse ISA 560’s afsnit A9. Der er dog en som ikke findes i A9, og det er forespørgselen om 

”betydelige tilsagn eller hensigtserklæringer på balancedagen”. Det er en virkelig central 

forespørgsel at få foretaget, fordi revisors stillingtagen i forhold til sin erklæring kan være betinget 

af, om der ligger en hensigtserklæring om eksempelvis at ville støtte selskabet økonomisk. Det 

kunne i mindre virksomheder, blandt andet være fra ejerlederen. 

Punkt 5 om ”prisudvikling” i tjekskema 1 er et interessant punkt, som man ikke finder omtalt i ISA 

560. Det er et yderst fornuftigt punkt at medtage i forbindelse med efterfølgende begivenheder, da 

det er relevant for ledelsen at omtale i for eksempel ledelsesberetningen, hvis der er sket store 

ændringer. Dette punkt kunne lige så godt være et tjekspørgsmål i forbindelse med, at revisor skulle 

opnå en forståelse af den reviderede virksomhed og dens omgivelser, da det relaterer sig til 

kendskab af de brancheforhold/markedsforhold, som den reviderede virksomhed opererer i.     

ISA 560 er i afsnit A8 blandt andet inde på, at revisor kan finde det nødvendigt og passende at læse 

virksomhedens senest tilgængelige budgetter. Denne handling er ikke en del af tjekskema 1. Det vil 

helt sikkert være en relevant handling for revisor at have med, da den ville kunne give noget 

information om usædvanligheder, når man sammenligner budget med realiserede tal.   
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Tjekskema 2 der er udarbejdet af Revisor Karsten Andersen indeholder følgende seks punkter:
163

 

1. Gennemgang af de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange, der skal sikre, at efterfølgende 

begivenheder bliver identificeret 

2. Gennemlæsning af referater af generalforsamlinger, bestyrelses-, revisionskomite- og 

direktionsmøder afholdt efter balancedagen 

3. Gennemlæsning af virksomhedens seneste perioderegnskab og om nødvendigt 

gennemlæsning af drifts- og likviditetsbudgetter og anden tilknyttet ledelsesrapportering 

4. Forespørgsler om eller uddybning af tidligere stillede mundtlige eller skriftelige 

forespørgsler til virksomhedens advokater angående retstvister og andre krav 

5. Forespørgsel til ledelsen, om der er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som kan 

påvirke regnskabet. Punktet indeholder i øvrigt en række specifikke forespørgsler, som 

revisor kan foretage sig.
164

  

6. Indhentelse af skriftlig udtalelse fra ledelsen 

I modsætning til tjekskema 1 kommer dette tjekskema ikke med noget nyt i forhold til ISA 560. 

Alle seks revisionshandlinger findes i standarden.  

Ser vi nærmere på punkt 3 ligger den sig helt op af standarden ved at tilføje, at revisor om 

nødvendigt kan gennemlæse budgetter. Der fremgår dog som med tjekskema 1 heller ikke her noget 

om, hvilke handlinger revisor skal foretage sig, hvis der ikke ligger et perioderegnskab for perioden 

efter balancedagen.   

Omkring punkt 5 ses det, at den eneste funktion der rettes forespørgsler imod er virksomhedens 

ledelse, hvilket er helt i tråd med, at standarden ikke nævner andre funktioner, som revisor skal rette 

henvendelse til. 

2.9 Responsumsager  

I dette afsnit vil vi se nærmere på to responsumsager, der ligger omkring efterfølgende 

begivenheder. Sagerne ligger nogle år tilbage og siger måske ikke så meget om, hvordan nutidens 

revisorer lever op til de fastsatte krav indenfor efterfølgende begivenheder. Vi synes dog, det er et 

meget vigtigt bidrag til opgaven at få Responsumudvalgets svar på en række konkrete ting 
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vedrørende efterfølgende begivenheder, og det kan bidrage til at tydeliggøre, hvilket krav der er til 

revisor.  

Det er følgende to responsumsager, der i det følgende vil bliver underkastet nærmere analyse: 

Responsumsag nr. 1013 (svar af 17. september 1993 til Landsretten) og Responsumsag nr. 1043 

(svar af 20. marts 1995 til advokat S). 

2.9.1 Responsumsag nr. 1013 

Sagen kort: X A/S blev erklæret konkurs i slutningen af 1989, hvor der forud for konkursen forelå 

et regnskabsudkast pr. 30. maj, der var forsynet med en påtegning med en del forbehold. 

Regnskabet blev med en enkelt ændring i forhold til regnskabsudkastet påtegnet den 3. november 

indeholdende et forbehold for going concern. Revisor konstaterede umiddelbart efter påtegningen, 

at regnskabet indeholdt væsentlige fejl, og et nyt regnskab blev påtegnet den 23. november med en 

påtegning enslydende med 3. november påtegningen. Efterfølgende undersøgelser viste dog, at der 

stadig var væsentlige fejl i regnskabet. De væsentlige fejl, der dels blev korrigeret, dels blev 

opdaget efterfølgende, vedrørte tilbagekøb af to anlæg, hvor tilbagekøbssummen på 2 mio. ikke var 

bogført, og for meget registreret salg (systemer), ca. 3 mio., idet endelig leverance ikke havde 

fundet sted, og færdiggørelsen af leverancen medførte betydelige udviklingsomkostninger. 

Advokat A1, der repræsenterede sagsøger K1, stillede bl.a. responsumudvalget følgende spørgsmål 

(4.1): Hvis det lægges til grund, at revisor har afsluttet sin revision den 30/5 1989, påhviler der i så 

fald revisor særlige pligter, i henseende til den økonomiske udvikling i den mellemkommende 

tidsperiode fra revisionsafslutning og til regnskabets datering? 

Endvidere ønskede Advokat A1 at få følgende spørgsmål besvaret (4.2): Forudsætter god 

revisionsskik, at revisor har revideret frem til tidspunktet for datering af revisionspåtegningen – jf. 

bilag 11 A – 23. november 1989? 

Responsumudvalget besvarer begge spørgsmål under et samlet svar. Svaret lyder som følger: 

”Revision af regnskabet gennemføres med henblik på, at revisor kan afgive revisionspåtegning til 

det af ledelsen aflagte regnskab. Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb skal 

indarbejdes i årsregnskabet eller oplyses særskilt i årsberetningen, såfremt de er af betydning for 

bedømmelsen af det foreliggende regnskab. Revisorerklæringen på regnskabet omfatter således 

både begivenheder indtruffet i regnskabsperioden og begivenheder indtruffet efter regnskabsårets 

udløb. Revision af begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb indebærer ikke, at 

regnskabsmaterialet for denne periode skal gennemgås på samme måde og i samme omfang som 
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ved selve regnskabsperioden, men revisionsarbejdet skal tilrettelægges og gennemføres således, at 

væsentlige begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb kommer til revisors kendskab” 

Svaret fra Responsumudvalget på de to ovenstående spørgsmål i forhold til den regnskabsmæssige 

behandling er ligesom, det er foreskrevet i IAS 10. Der skelnes mellem, om begivenheden var kendt 

på balancedagen eller ej. Det interessante ved svaret er, at Responsumudvalget fremfører, at 

revision af efterfølgende begivenheder ikke skal gennemføres på samme måde og i samme omfang 

som ved selve regnskabsperioden.    

Advokat A2, der repræsenterede sagsøgte Revisionsfirmaet R, ville til sit spørgsmål F gerne vide: 

”Kan revisor herefter ligge til grund, at bestyrelsen har drøftet og godkendt indtægtsføringen af de 

endnu ikke leverede systemer og færdiggørelsesomkostningerne i forbindelse hermed?” 

Baggrunden for spørgsmålet var, at revisor den 30/5 1989 i forbindelse med regnskabsudkastet 

havde bedt bestyrelsen om at tage stilling til fem punkter, hvori det ene var omkring 

indtægtsføringen af systemerne og de dertil hørende færdiggørelsesomkostninger. Revisor modtog 

efterfølgende et referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19/6 1989, hvoraf bestyrelsens 

bemærkninger til bl.a. dette punkt fremgik. 

Responsumudvalgets svar på spørgsmål F lød som følger: Det fremgår af referatet af det 

pågældende bestyrelsesmøde, at selskabets direktør var til stede under behandlingen af de 

omhandlede spørgsmål. På denne baggrund er det responsumudvalgets opfattelse, at det er med 

rette, at revisor har lagt til grund, at bestyrelsen har godkendt de anførte dispositioner. Det tilføjes, 

at bestyrelsens godkendelse ikke fritager revisor for, inden årsregnskabet påtegnes, at foretage de 

nødvendige revisionsmæssige undersøgelser og overvejelser med hensyn til tilstrækkeligheden af de 

afsatte færdiggørelsesomkostninger” 

Responsumudvalgets svar ligger helt på linje med, hvad ISA 560 standarden kræver. I standardens 

afsnit 7c fremgår det, at revisorerne som en af sine revisionshandlinger i forbindelse med 

efterfølgende begivenheder skal gennemlæse referater fra møder, hvilket også inkluderer 

bestyrelsesmøder. Et interessant aspekt ved svaret er, at gennemlæsning af referatet ikke kan stå 

alene som revisionshandling. Revisor er nødt til at lave supplerende revisionshandlinger for at få 

tilstrækkeligt revisionsbevis. Referatet giver kun bevis for, at bestyrelsen har godkendt 

indtægtsføringen, men ikke for tilstrækkeligheden af de afsatte færdiggørelsesomkostninger.     
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I forlængelse af spørgsmål F ville Advokat A2 gerne vide følgende: ”Hvis revisor skriftligt 

anmoder om bestyrelsens stillingtagen til en konkret post i et regnskab, kan da et referat af et 

bestyrelsesmøde, hvoraf fremgår bestyrelsens stilling til spørgsmålet, delvis udgøre det for en 

ledelseserklæring vedrørende det konkrete forhold, jf. revisionsvejledning nr. 5 om 

ledelseserklæringer”(Spørgsmål G) 

Responsumudvalgets svar på spørgsmål G var: Spørgsmålet besvares bekræftende    

I ovenstående svar sidestilles et referat fra et bestyrelsesmøde, hvor der er taget stilling til en 

konkret post med et afsnit i ledelseserklæringen, hvori stillingtagen til posten figurerer. Foreligger 

forudsætningerne som tilfældet er i spørgsmålet, betyder det, at referatet og ledelseserklæringen 

indeholdende omtalen af den konkrete post bliver substituerende revisionshandlinger.   

Selskabet fakturerede for et dyrere produkt, end det der rent faktisk blev leveret. Advokat A2 gjorde 

opmærksom på, at der i denne sag ikke nødvendigvis var lighedstegn mellem kostpris og salgspris, 

da varens pris væsentligst bestod af know-how og udviklingsomkostninger. Det oplystes, at revisor 

ved forespørgsel havde fået at vide, at fakturaen var ubetalt, men at det skyldes, at kunden havde 

implementeringsvanskeligheder, som var under udbedring, hvorefter fakturaen forventedes betalt. 

Advokat A2 ville med baggrund i dette gerne vide: ”Kan det da forventes, at revisor udfører 

specielle revisionshandlinger til afdækning af, hvorvidt den leverede ydelse svarer til den 

fakturerede ydelse?” (Spørgsmål M) 

Svaret fra Responsumudvalget på spørgsmål M lød: ”Det fremgår af sagen, at den samlede 

debitormasse pr. 30. april 1989 udgjorde ca. 15 mio. og at de ultimo regnskabsåret fakturerede 

ordrer i alt udgjorde 7,2 mio., hvoraf den alene omdiskuterede faktura udgjorde 3,5 mio. Det er 

udvalgets opfattelse, at revisor under hensyn til den omhandlede fordrings størrelse i forhold til den 

samlede debitormasse, burde have sikret sig, at der var enighed mellem selskabet og debitor om 

fordringens størrelse. Dette kunne bl.a. ske ved anmodning om saldobekræftelse for debitor” 

Svaret her tydeliggør, at forespørgsler alene ikke udgør tilstrækkeligt og egnet bevis. Man er nødt til 

at foretage yderligere revisionshandlinger, hvilket vi også har været inde på tidligere i analysen.  

Revisors advokat ville i spørgsmål N gerne have Responsumudvalget til at tage stilling til følgende: 

”Anses det for at være i overensstemmelse med god revisionsskik, at revisor til kontrol af 

oplysninger om, at der kun mangler afholdelse af 200.000 kr. i arbejdsløn til færdiggørelse af de 
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fakturerede, men endnu ikke leverede anlæg, bringer følgende metoder i anvendelse, når der i 

selskabet ikke forefindes et tidsregistreringssystem: 

1. Revisor spørger direktøren om hans skøn og størrelsen af manglende lønudgifter 

2. Revisor spørger bestyrelsen om dens stillingtagen til størrelsen af de manglende lønudgifter 

3. Revisor kontrollerer kontoudtog fra samtlige leverandører for at sikre, at alle købsfakturaer 

er registreret på statustidspunktet, således at der ikke mangler bogføring af vareforbrug 

4. Revisor vurderer, om det skønnede lønforbrug, som svarede til 8 mandemåneder á 25.000 

kr. harmonerer med det i selskabet til rådighed værende antal ansatte under hensyn til at 

den ansatte færdiggørelsesperiode på de 3 anlæg, som er ½ til 1½ måned 

5. Revisor undersøger, om den regnskabsmæssige behandling af de 3 solgte, men ikke 

færdiggjorte og leverede anlæg, medfører ændringer i selskabets nøgletal i forhold til 

budgetter og tidligere regnskab” 

 

I spørgsmål O ville Advokat A2 gerne vide følgende: ”Anses det i overensstemmelse med 

god revisionsskik, at revisor i relation til efterfølgende begivenheder udfører følgende 

arbejder: 

1. Gennemgang af perioderegnskaber for konstatering af den økonomiske udvikling specielt i 

relation til going concern problematikken 

2. Gennemgang af perioderegnskab pr. 30/9 1989 med kritisk vurdering af det heri betydelige 

beregnede varelager, som afslørede den manglende bogføring af leverandørfakturaen, 

hvilket igen medførte, at denne faktura blev indarbejdet i det endelige regnskab af 23/11 

1989”   

Responsumudvalget besvarer spørgsmål N og O samlet under et. Svaret lyder som følger: 

”Spørgsmålene besvares generelt bekræftende. Udvalget skal dog tilføje følgende: Det fremgår af 

sagen, at revisor efterfølgende har konstateret, at det faktiske lønforbrug stort set svarer til det 

skønnede, hvorimod vareforbruget var betydeligt større end oplyst af selskabet. Under hensyn til at 

revisionen først er afsluttet længe efter, at de omhandlede ordrer er leveret, burde de 

revisionsmæssige undersøgelser vedrørende vareforbruget have været gennemført, inden revisionen 

af årsregnskabet blev afsluttet. Udvalget skal anføre, at således som sagen foreligger bekrevet for 

udvalget, har bestyrelsen ikke taget stilling til størrelsen af de manglende lønudgifter, men alene 
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godkendt den regnskabsmæssige behandling af ordrer, der er faktureret i april måned 1989, men 

først leveret i begyndelsen af det nye år.”   

Svarene viser, at revisor har foretaget de korrekte revisionshandlinger i forhold til den konkrete 

post. Det pointeres dog, at revisor allerede inden 3. november påtegningen var underskrevet burde 

have fundet fejlen med hensyn til det manglende vareforbrug, da ordrerne for længst var leveret.    

2.9.2 Responsumsag nr. 1043 

Sagen kort: Der blev den 14. januar 1991 indgået aftale mellem K og X A/S (under navneændring 

til Y A/S). K skulle indskyde egenkapital og ansvarlig lånekapital i Y A/S, idet det var en 

betingelse, at der blev gennemført en tvangsakkord i selskabets betydeligste datterselskab, således 

at selskabets og koncernens egenkapital blev positiv. Som en del af forhandlingsgrundlaget i 

forbindelse med indgåelse af den nævnte aftale forelå et udkast til årsregnskab for 1/7 1989 – 30/6 

1990. Regnskabsudkastet var udarbejdet med en påtegning dateret den 18. december 1990. Den 11. 

februar 1991 udarbejdede revisionsfirmaet en redegørelse til selskabets ledelse om den forventede 

egenkapitaludvikling i selskabet. I denne redegørelse anførte statsautoriseret revisor R1: 

”Årsregnskabet pr. 30. juni 1990 er på nuværende tidspunkt endnu ikke færdigrevideret”. Den 26. 

marts 1991 modtog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen det godkendte regnskab, hvoraf det fremgik, at 

såvel bestyrelsesgodkendelse, revisionspåtegning og generalforsamlingsvedtagelse alle var dateret 

27. december 1990.    

Advokat for klient K ville med baggrund i ovenstående gerne vide følgende: ”Er det god 

revisionsskik, at en statsautoriseret revisor tilbagedaterer et endeligt regnskab?” (Spørgsmål 2) 

Responsumudvalgets svar på spørgsmål 2 var: ”Spørgsmålet skal generelt besvares benægtende” 

Dette svar er logisk taget i betragtning af, at revisor ellers bare vil kunne fastsætte påtegningsdatoen 

alt efter, hvad der er mest belejligt for ham.  

Videre ville advokaten gerne have svar på om: ”Har en statsautoriseret revisor en særlig pligt til at 

være agtpågivende vedrørende begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb 30/6 1990, når 

revisor er bekendt med, at virksomheden skal sælges, og virksomheden er afhængig af, at der 

tilføres kapital for at kunne videreføres og specielt set i lyset af, at oplysningerne fra revisor 

benyttes i salgssituationen?” (Spørgsmål 3) 
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Responsumudvalgets svar på spørgsmål 3 var: ”Revisionen af en virksomheds årsregnskab skal 

tilrettelægges og gennemføres med henblik på at sikre, at væsentlige begivenheder indtruffet efter 

regnskabsårets udløb kommer til revisors kendskab. Formålet hermed er at påse, at begivenheder 

der har væsentlig betydning for, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens 

økonomiske stilling, er kommet til udtryk i regnskabet, enten i selve regnskabsposterne eller som 

oplysninger i årsberetning eller noter. Revisors pligter i relation til begivenheder indtruffet efter 

regnskabsårets udløb ændres principielt ikke af det forhold, at årsregnskabet anvendes som en del 

af grundlaget for forhandlinger om overdragelse af en aktiepost, medmindre der er truffet aftale om 

udførelse af særlige arbejder.”  

Dette svar illustrerer præcis, hvad der er revisors formål med revision af efterfølgende 

begivenheder, og hvad der ikke er hans formål. Han skal ikke skele til, om regnskabet skal bruges 

til et særligt formål, ligesom han heller ikke skulle skele til, om det var en lille eller stor 

virksomhed, eller om det var en ny eller gammel kunde, han reviderede. Udgangspunktet er det 

samme uanset hvad, nemlig at identificere begivenheder indtruffet efter balancedagen, hvilket er en 

yderligere bekræftelse af, hvad vi tidligere har fundet ud af i analysen.  

 Advokaten ønskede i spørgsmål 4 svar på følgende: ” Såfremt et endeligt regnskab er 

tilbagedateret, er en statsautoriseret revisor da alligevel pligtig til at være opmærksom på 

begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb fra tilbagedateringstidspunktet til det tidspunkt, 

hvor regnskabet rent faktisk fremsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen?”  

Responsumudvalgets svar på spørgsmål 4 lød: ”Fremsendelse af et godkendt årsregnskab påhviler, 

medmindre andet er aftalt, selskabets bestyrelse. Revisor skal være opmærksom på begivenheder 

indtruffet efter regnskabsårets udløb frem til det tidspunkt, hvor årsregnskabet – forsynet med 

revisors påtegning – fremsendes fra revisor til klienten eller andre”.   

Dette svar afviger en smule fra, hvad der står ISA 560. Af den fremgår det, at revisor kun har pligt 

til at udføre revisionshandlinger indtil dateringen af revisionspåtegningen. I svaret fremgår det, at 

revisor har en pligt til at være opmærksom frem til tidspunktet for offentliggørelsen af regnskabet. 

Det kan diskuteres, hvad der forstås med at være opmærksom, men det kan tolkes i den retning, at 

revisor skal lave revisionshandlinger frem til offentliggørelsen. Ifølge ISA 560 afsnit 10 har revisor 

dog ikke pligt til at udføre revisionshandlinger vedrørende regnskabet efter datoen på revisors 

erklæring. Revisor skal dog, hvis han får kendskab til forhold efter erklæringsdatoen, der kunne 
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have foranlediget ham til at ændre sin erklæring blandt andet drøfte forholdet med den daglige 

ledelse. Hvis der med opmærksom menes, at han skal reagere på oplysninger han får, så er 

besvarelsen helt på linje med ISA’en. Vi tolker dog opmærksom mere som, at revisor skal agere 

aktivt helt frem til offentliggørelsen, hvilket ISA 560 kun kræver indtil revisors erklæring.   

 

2.10 Revisornævnsafgørelse, sag nr. 55/2012 

Efter analysen af revision af efterfølgende begivenheder, står det klart, at ISA 560 stiller krav om, at 

revisor udfører en række specifikke handlinger. I det følgende vil vi introducere læseren for en 

Revisornævnsafgørelse, hvor nogle af de specifikke handlinger ikke er blevet foretaget, eller hvor 

det ikke har kunnet dokumenteres, at der er foretaget de nødvendige revisionshandlinger. 

 

Sagen kort: Kontrollen fra kontrollantens side vedrører regnskabsåret 2009, hvor revisor i maj har 

påtegnet et regnskab uden modifikationer. Der afsiges konkursdekret den 17/8-2010. 

Blandt andet fremgår det af sagen, at det ved gennemgangen af den udførte revision ikke har været 

muligt at identificere revisionshandlinger, der har været foretaget i forhold til igangværende 

arbejder. Der foreligger ikke dokumentation for, at den efterfølgende periodebalance er gennemgået 

i forhold til at vurdere udviklingen i de igangværende arbejder. Det fremgår ikke af revisors 

arbejdspapirer eller notater, at revisor har forholdt sig til den samlede projektavance på sagen, 

færdiggørelsesgraden, påløbne omkostninger, herunder evt. ekstraarbejder, projekter med tab, 

byggemødereferater, drøftet sagen med den projektansvarlige, forholdt sig til udviklingen på 

sagerne osv.   

Kontrollens konklusion vedrørende gennemgangen er, at han ikke på baggrund af undersøgelsen af 

revisionsdokumentation af revisors arbejde kan konkludere, om revisor har afgivet en korrekt 

revisionspåtegning på selskabets årsrapport.      

På baggrund af den manglende dokumentation af de udførte revisionshandlinger i forhold til blandt 

andet igangværende arbejder, idømmes den indklagede en bøde på 10.000 for at have tilsidesat god 

revisorskik. 

Afgørelsen bekræfter, at det ikke er i alle tilfælde, at revisorerne på tilstrækkelig vis får 

dokumenteret sine revisionshandlinger i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder. 

Det stemmer fint overens med den kritik som revisor 1 luftede vedrørende revisorernes 

dokumentation.  
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2.9 Delkonklusion 

Som vi har fundet ud af i afhandlingens teori-del er revisors revision af efterfølgende begivenheder 

reguleret i ISA 560. Ifølge ISA 560 er revisors mål, at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis 

for, at forhold eller begivenheder, der er indtruffet mellem balancedagen og revisors underskrift 

enten er reguleret i regnskabet eller oplyst deri. Endvidere skal revisor reagere passende på forhold, 

han får kendskab til efter sin underskrift.  

Vores fokus i afhandlingen har været på perioden mellem balancedagen og revisors underskrift. Det 

er i den periode, hvor revisor skal være aktiv og med diverse revisionshandlinger skabe 

tilstrækkeligt revisionsbevis for, at indtrufne begivenheder er tilstrækkeligt reguleret eller oplyst. 

ISA 560 stiller krav til, at revisor foretager sig en række specifikke handlinger. Følgende fire 

handlinger er nogle, som revisor skal udføre: opnå en forståelse af virksomhedens forretningsgange 

til at identificere efterfølgende begivenheder, forespørgsler til ledelsen, mødereferater fra ledelsen 

m.v. og gennemlæsning af seneste perioderegnskab. Derudover nævner ISA 560 en række 

yderligere revisionshandlinger, som revisor kan finde nødvendig at udføre. I forbindelse med 

revisionshandlingerne, skal revisor tage højde for sin risikovurdering. 

Revisorerne er mere eller mindre inde på, at de anvender ovennævnte handlinger, når de reviderer 

efterfølgende begivenheder. I analysen kommer det endvidere frem, at revisorerne ligger meget 

vægt på kendskabet til virksomheden, da de hermed kan målrette revisionen.  

Revisorerne anvender hovedsageligt forespørgsler som revisionshandling inden for området, da det 

er et område, hvor man ikke har tal at gå ud fra. Det er i overensstemmelse med ISA 560, hvor 

forespørgsler har en central placering. Der er lidt uenighed blandt de interviewede, om revisorerne 

er gode nok til denne disciplin. Diskussionen går på, om revisor er i stand til at sætte sig ud over 

tjekskemaerne. Inden for forespørgsler er der desuden forskellig opfattelse af, hvem man skal rette 

forespørgslerne imod. De fleste nævner ledelsen, mens nogen enkelte vil udvide kredsen til at 

omfatte andre funktioner i virksomheden. Det ligger standarden dog ikke op til.  

Revisorerne fortæller, at de ikke baserer deres erfaring på tidligere års revision af efterfølgende 

begivenheder, hvilket ISA 560 heller ikke lægger op til. 
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Revisorerne ændrer heller ikke tilgang til området, selvom det er en mindre virksomhed, der 

revideres. Der er ikke en passage i ISA 560, der specifikt vedrører mindre virksomheder. 

Standarden åbner dog op for, at man kan tilpasse sine handlinger til virksomheder, hvor der ikke er 

ajourført bogføring, hvilket ofte er kendetegnende for mindre virksomheder.    

Forståelse af forretningsgangene er den eneste handling, hvor revisorerne ikke virker 

overbevisende. Der kommer vidt forskellige svar, når vi spørger til, hvordan de vil afdække dem. 

Samlet set er det vores vurdering, at revisor udfører de i reguleringen krævede handlinger i forhold 

til at revidere efterfølgende begivenheder. 

 

3. Revision af Going concern i praksis 

I nærværende kapitel vil efterfølgende begivenheders betydning for going concern forudsætningen 

blive analyseret, ligesom going concern vil blive gennemgået i et selvstændigt perspektiv. 

3.1 Efterfølgende begivenheders betydning for going concern forudsætningen 

Afhandlingen har blandt andet til formål at afdække samspillet mellem efterfølgende begivenheder 

og going concern, og beskrive hvordan revisor i praksis håndterer dette samspil. Efterfølgende 

begivenheder er som tidligere nævnt i afhandlingen begivenheder, der ligger efter balancedagen. 

Det betyder, at der i disse begivenheder sagtens kan fremkomme noget, som har så stor betydning, 

at det kan ændre det princip, der er aflagt regnskab efter. I ISA 560 afsnit A9 er en af de ting, 

revisor skal spørge ind til følgende: 

”om der er indtruffet begivenheder eller er sandsynlighed for, at der vil indtræffe begivenheder, der 

kan skabe tvivl om, hvorvidt de regnskabsprincipper, der anvendes i regnskabet, er passende, 

hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis sådanne begivenheder kan betyde, at der må sættes 

spørgsmålstegn ved anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift” 

Denne passage i afsnit 9 illustrerer, at revisor skal forholde sig til going concern, når han udfører 

revision af efterfølgende begivenheder. Vi har i vores interviews med revisorerne valgt at spørge 

om, der er forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en virksomhed 

som på balancedagen er i økonomisk modvind, kontra en der ikke er. Bevæggrundene for at stille 

det spørgsmål er, at vi har en formodning om, at der i forhold til selskaber med økonomiske 

vanskeligheder på balancedagen i højere grad godt kunne opstå efterfølgende begivenheder, der gør, 
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at regnskabet ikke kan aflægges efter going concern forudsætningen. Det kunne sagtens tænkes, at 

virksomhedens bankforbindelse i den efterfølgende periode smækker kassen i, hvilket medfører at 

virksomhedens eksistensgrundlag forsvinder. Især med tanke på, at bankernes kritiske punkt for 

vurderingen af going concern ligger på et noget tidligere stadie end revisorernes.
165

 Med andre ord 

vil det sige, at selvom revisor ikke vurderer, at virksomhedens fortsatte drift er tvivlsom, er det ikke 

usandsynligt, at banken ikke deler den opfattelse. Derudover kunne man sagtens forestille sig en 

situation, hvor et selskab, der på balancedagen er i økonomiske problemer, men at problemerne ikke 

er større end, at regnskabet ville kunne blive påført en blank påtegning, hvis regnskabet blev aflagt 

på balancedagen. Forhold eller begivenheder efter balancedagen kan give revisor afgørende bevis 

for, at det er tvivlsomt om, selskabet er i stand til at fortsætte driften, og i sin påtegning tage 

forbehold for going concern.  

3.1.1 Revisors tilgang til revisionen af going concern i efterfølgende begivenheders perspektiv 

med baggrund i virksomhedsforhold 

ISA 570 foreskriver, at det dels er nemmere at revidere going concern forudsætningen for en 

virksomhed, der er økonomisk velfungerende på balancedagen, og dels er nemmere at revidere 

going concern forudsætningen for lille virksomhed. Vi ønsker at undersøge, om det forholder sig 

sådan i praksis og har derfor spurgt revisorerne om dette. 

3.1.1.1 Virksomhedens økonomiske stilling på balancedagen 

En virksomheds økonomiske stilling på balancedagen kan have betydning for, hvordan revisor tager 

stilling til going concern. Hvis det er en økonomisk velfungerende virksomhed, er det nemmere for 

revisor at tage stilling til going concern, da det må forventes, at der ikke forekommer samme 

mængde forhold og begivenheder i revisionen som med en virksomhed i økonomiske problemer. I 

ISA 570 afsnit 16 beskrives det, at hvis der er konstateret forhold eller begivenheder, skal revisor 

foretage yderligere handlinger for at afdække, om virksomheden kan fortsætte driften. Det omfatter 

blandt andet tage at stilling til ledelsens planer for fremtiden, gennemgang af budget, hvis det 

foreligger, undersøge om der er sket yderligere forhold eller begivenheder, siden ledelsen foretog 

sin vurdering og tage stilling til hvorvidt pålideligheden af de fremkomne informationer er god nok. 

Vi har spurgt revisorerne om, hvordan de reviderer efterfølgende begivenheder, hvis de på 

balancedagen er klar over, at virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert, om den 
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kan fortsætte driften. Vores formodning er, at revisorerne vil foretage yderligere 

revisionshandlinger for at afdække om going concern forudsætningen holder. 

Alle revisorerne er enige om, at der skal foretages yderligere handlinger, og de giver udtryk for, at 

revisors professionelle skepsis er forhøjet og sanserne er skærpet, når der er usikkerheder om den 

fremtidige drift, som det er tilfældet for virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder. Vi har 

ikke spurgt ind til, hvilke handlinger revisor konkret vil udføre i forbindelse med vurderingen, men 

de har selv nævnt, hvilke handlinger de ville foretage i sådanne situationer. Et område alle 

revisorerne kommer ind på, er den fremtidige finansiering, hvilket efter vores mening også er det 

vigtigste for virksomheden. Hvis de er i økonomiske problemer, og der ikke er finansiering til den 

fremtidige drift, vil de i sagens natur ikke kunne fortsætte driften. Ikke alle nævner, hvordan de vil 

få bekræftet finansieringen fra banken. Revisor 4, som er en af de revisorer, der nævner hvordan 

han vil få bekræftelse fra banken, fortæller, at han vil indhente en skriftlig bekræftelse fra banken, 

for derved at fjerne al usikkerhed om finansieringen, og ikke skulle ende med at give en 

supplerende oplysning på grund af usikkerheden. Den skriftlige bekræftelse er i overensstemmelse 

med ISA 570’s afsnit A18. Revisor 6 påpeger, at i en situation med going concern problemer, skal 

den almindelige revision af efterfølgende begivenheder stadig finde sted, men at der udføres 

yderligere handlinger, når der er en skærpet omstændighed. 

En anden revisionshandling, som flere af revisorerne nævner, er gennemgang af virksomhedens 

budget, hvilket er i overensstemmelse med ISA 570 afsnit 16c. Ved gennemgang af budgettet vil 

revisor 5 lægge vægt på, hvordan budgettet ser ud i forhold til sidste år, og hvis de er optimistiske 

med for eksempel en øget omsætning, så skal der spørges kritisk ind til hvad de bygger deres 

forventning på. Det gælder i det hele taget om, at være kritisk i forhold til den dokumentation eller 

oplysninger revisor bliver stillet.  

Revisor 9 kommer ikke ind på, hvilken type dokumentation han vil indsamle, men derimod at han 

vil indsamle eksternt revisionsbevis, som han pointerer, er vigtigt. Endvidere vil revisor 9 indsamle 

så meget revisionsbevis, at han kan blive tilstrækkeligt overbevist om, at driften kan fortsætte. 

Revisor 5 er inde på, at han vil udsætte underskriften på regnskabet så længe som muligt. 

Eksempelvis til slut maj, for derved at have så meget tid i det nye år, såfremt regnskabsåret følger 

kalenderåret. Han vil give kunden et udkast af regnskabet, men vil vente og se, om der indtræffer 

begivenheder i det nye år, som kan have betydning for virksomhedens evne til at fortsætte driften. 
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På den måde er der gået godt 40 % af det nye år, og derfor skal revisor med sin underskift reelt kun 

udtale sig om de resterende 60 % af tiden, der er til næste balancedag. ISA 570 giver ikke noget 

svar på udsættelse af regnskabet fra revisors side, dog foreskriver standarden i afsnit 24, at hvis 

ledelsen udsætter godkendelsen af regnskabet, skal revisor spørge ind til bevæggrunden for 

udsættelsen. Udsættelsen kan givetvis skyldes begivenheder i det nye år, der påvirker 

virksomhedens fortsatte drift, og hvis dette er tilfældet, skal revisor udføre yderligere 

revisionshandlinger for at afdække forholdet.  

Et vigtigt punkt efter vores overbevisning er, som revisor 8 kommer ind på, at fokus på going 

concern skal være tilpasset den enkelte kunde og revideres særskilt. Det er vigtigt, da det er 

forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er årsagen, til at driften muligvis ikke kan 

fortsætte. Det kan skyldes den branche virksomheden befinder sig i, da det for eksempel kan være, 

at den sælger luksusvarer, som der ikke umiddelbart er et marked for i en økonomisk 

nedgangsperiode. Det er derfor svært at generalisere på området, og revisor må ind og se på den 

enkelte virksomheds karakteristika. Det er selvfølgelig muligt at gå ud fra en inspirationsliste eller 

tjekliste og slette og tilføje handlinger, der passer er tilpasset den konkrete virksomhed.  

Som nævnt tidligere skal der ifølge ISA 570 afsnit 16 foretages yderligere revisionshandlinger i 

forbindelse med vurderingen af going concern, hvis der er opstået forhold, der har betydning for 

virksomhedens fortsatte drift. Derfor har vi valgt at spørge revisorerne, om der er forskel på 

revisionen af efterfølgende begivenheder, hvis der er tale om en økonomisk sund virksomhed på 

balancedagen kontra en der ikke er, herunder om der er forskel i handlingerne, og om revisor 

indhenter et stærkere revisionsbevis. Revisor 6 nævner at tankerne, man gør sig, når man skal 

revidere efterfølgende begivenheder er altid de samme, uanset hvordan virksomheden klarer sig 

økonomisk. Hun pointerer dog, at der er yderligere revisionshandlinger ved going concern 

problemer. Forskellen mellem en virksomhed, der har en sund økonomi og en der ikke har, består i, 

at revisor hos den sunde virksomhed kigger på økonomiopfølgningen, og i den forbindelse ikke 

henter yderligere dokumentation eller bevis på, at det går som det plejer. Under skærpende 

omstændigheder, som going concern problemer, er det en handling, der vil blive lagt stor vægt på. 

Denne fremgangsmåde er revisor 8 enig i, og han tilføjer yderligere, at han vil vurdere 

virksomhedens nødplaner, hvis det skulle gå galt. Endvidere vil han se på, om det er muligt at hente 

tilsagn fra banken om en fremtidig finansiering. 
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Revisor 5 er inde på ved going concern problemer i små ejerdrevet virksomheder, er det typisk 

ejeren, som kæmper for sin egen privatøkonomi. Han vil indhente yderligere dokumentation for 

ejerens udtalelser, da det kan tænkes, at ejeren i en going concern situation ikke er så objektiv som i 

en normal situation. 

3.2 Revisors vurdering af virksomhedens going concern forudsætning 

Det er ledelsens ansvar at vurdere og tage stilling til virksomhedens evne til at fortsætte driften 

gennem hele året
166

. I vurderingen skal ledelsen opnå overbevisning om, at det er realistisk at 

fortsætte driften.  

Revisor skal tage stilling til den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte 

driften
167

. Revisor skal ved sin stillingstagen dække den samme periode, som ledelsen har 

beskrevet. Hvis perioden ledelsens har valgt at afdække er mindre end 12 måneder efter 

balancedagen, skal revisor anmode ledelsen om at forlænge vurderingsperioden til mindst 12 

måneder efter balancedagen
168

. Revisor skal, når han gennemgår ledelsens vurdering, overveje, om 

den daglige ledelses vurdering indeholder al den relevante information, som revisor er blevet gjort 

bekendt med, som følge af sin revision
169

. I sjældne tilfælde kan vurderingsperioden udvides, det 

kan for eksempel være hvis revisor bliver gjort opmærksom på, at virksomheden skal genforhandle 

en kreditaftale med banken umiddelbart efter de 12 måneders udløb. Revisors reaktionspligt på 

genforhandlingen afhænger af, hvordan virksomheden har klaret sig tidligere år, og hvordan 

økonomien i øvrigt ser ud på balancedagen. 

 

I interviewene, har vi spurgt revisorerne, om hvilke revisionshandlinger der vil være deres primære 

i forhold til, at afdække om ledelsens vurdering af going concern er passende. Det er et bredt 

spørgsmål, hvor revisorerne har mulighed for at komme ind på flere forskellige emner. Som en 

fællesnævner svarer revisorerne budgetter i den ene eller den anden form. Med ”den ene eller anden 

form” menes, at der for det meste foreligger budgetter i store selskaber, men ikke altid i de små
170

, 

hvorfor revisor som alternativ må se på udviklingen i banken eller se på hvilke ordre, der har været i 

det nye år og tage en snak med ejerlederen om, hvilke ordrer der ligger i fremtiden. Det er vigtigt 
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ved gennemgang af budgetter at tage højde for, hvordan virksomheden tidligere har klaret sig, når 

de har lagt budget.  

 

Revisor 6 fremhæver, at hun ofte anvender mavefornemmelsen, når hun reviderer en virksomhed. 

Revisor 6 nævner, at det er vigtigt at man som revisor stoler på sin mavefornemmelse, der siger, om 

revisor tror på det ledelsen fremlægger.
171

 I forbindelse med fremtidig kreditgivning for 

virksomheden, kommer revisor 5 ind på at han vil få banken til at skrive under på, at de, på 

baggrund af regnskabsudkastet, vil forlænge deres kredit til virksomheden.  

 

Revisor 5 påpeger, at hvis banken ikke ønsker at skrive under på sådan en aftale, vil han give et 

forbehold i påtegningen for going concern
172

. Der kan være visse udfordringer med at få sådan en 

aftale igennem med banken. Det kan være, at banken ikke vil sige god for, at virksomheden kan få 

kreditforlængelse, medmindre revisor giver en blank påtegning på regnskabet, men samtidig kan 

revisor ikke give en blank påtegning, før han ved, at virksomheden får tilsagn om 

kreditforlængelsen. 

 

3.2.1 Going concern forudsætningens fem elementer 

Seehausen (2011)
173

 opdeler revisors vurdering af going concern i fem væsentlige elementer: 

Revisors pro- og reaktive vurdering af going concern, niveauet for revisors vurdering af going 

concern, den tidsmæssige placering af og tidshorisonten for revisors vurdering af going concern, 

indholdet af revisors vurdering af going concern, overbevisningskriteriet for revisors vurdering af 

going concern. 

Med revisors pro- eller reaktive vurdering af going concern menes der, om revisor altid skal 

foretage en vurdering af going concern, eller om han udelukkende skal foretage denne vurdering, 

når der er forhold som indikerer, at virksomheden har going concern problemer. Man kan sige, at 

hvis revisor vurderer at selskabet ikke har going concern problemer, har han allerede indirekte taget 

stilling til going concern.  

Niveauet for revisors vurdering er going concern omhandler, hvorvidt revisor skal vurdere going 

concern på virksomheds- eller aktivitetsniveau. I ISA570 står der intet beskrevet om niveauet for 
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revisors vurdering af going concern, men det må forventes at følge niveauet for ledelsens vurdering 

af going concern.  

Den tidsmæssige vurdering af going concern bygger på, om det er nok, at revisor foretager en 

vurdering af going concern på tidspunktet for afvigelse af revisionspåtegningen, eller om det skal 

være en løbende proces. Seehausen argumenterer for, at den tidsmæssige vurdering af going 

concern skal være en afgrænset periode, for jo længere tid der går, jo mere usikker er vurderingen af 

fremtidige hændelser
174

. Som tidligere skrevet er tidshorisonten på 12 måneder, som ISA 570 

regner fra balancedagen, men hvor det tidligere har været fra underskriftsdagen ifølge 

revisionsvejledning 6 (1997). Seehausen gør sig desuden overvejelser, om anvendelsen af going 

concern-forudsætningen er et minimums- eller maksimumskrav for revisor. Han kommer frem til, at 

det er mest optimalt med et minimumskrav, som der også er anvendt i ISA 570, da der kan opstå 

forhold umiddelbart efter de 12 måneder, som er væsentlige for regnskabsbruger og skal medtages i 

going concern vurderingen. Det stemmer overens med, at flertallet af de interviewede revisorerne 

mener, at revisor er nødt til at tage stilling til, hvis en kreditaftale skal genforhandles umiddelbart 

efter vurderingsperiodens udløb.  

Revisors vurdering af going concern indebærer ifølge ISA 570 tre overordnede ansvarsområder for 

revisor
175

. Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen om fortsat drift er passende. Derudover skal revisor på baggrund af det opnåede 

revisionsbevis konkludere, om der eksisterer en væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder 

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Som den 

sidste ting skal revisor fastslå konsekvenserne for revisors erklæring.  

Overbevisningskriteriet for revisors vurdering af going concern relaterer sig til, hvilken grad af 

overbevisning hos revisor der er nødvendig for, at revisor ikke skal afgive en modificeret 

revisionspåtegning
176

. Af ISA 570 afsnit 21 fremgår det, at revisor skal give en afkræftende 

konklusion på regnskabet, såfremt revisor konkluderer, at virksomheden ikke er i stand til at 

fortsætte driften. Heraf fremgår der ikke noget konkret om, hvilket overbevisningskriterium revisor 

skal lægge til grund i sin vurdering. Det må derfor formodes, at revisor skal anvende hovedreglen 

om høj grad af sikkerhed
177

. Seehausen konkluderer, at en høj grad af sikkerhed for going concern 
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er et sted mellem ”væsentlig men ikke meget væsentlig usikkerhed”, som han efterfølgende placerer 

med en procentsats på mellem 70 % -95 %. Det betyder, at revisors grænse for, hvornår han skal 

give en afkræftende konklusion om going concern, er et sted mellem 5 % og 30 % sandsynlighed 

for going concern ikke er gældende.  

Det kan være et problem, at der i reguleringen ikke er en større klarhed om overbevisningskriteriet, 

som revisor skal anvende ved ledelsens aflæggelse af årsrapporten og revisors revisionspåtegning. 

Dette medfører i sidste ende en usikkerhed hos regnskabsbrugeren i fortolkningen af regnskabet.  

3.2.2 Virksomhedens størrelse 

En virksomheds størrelse kan have en stor betydning for, hvor stor modgang virksomhedens kan 

tåle, før det ender med, at den ikke kan fortsætte driften. I ISA 570 afsnit A4 står det beskrevet, at 

en lille virksomhed måske ikke kan modstå ugunstige forhold. Til gengæld kan en lille virksomhed 

foretage ændringer hurtigt, men har den svaghed at den oftere mangler de fornødne reserver for at 

kunne opretholde driften. Endvidere nævner ISA 570 afsnit A5, at der er nogle forhold, der er mere 

relevante for små virksomheder, og det er for eksempel risikoen for, at banker eller andre 

kreditgivere ikke ønsker at støtte virksomheden længere, det kan være tab af en storkunde, 

hovedleverandør eller en nøglemedarbejder.  

Vi spørger i interviewene revisorerne, om det i praksis er nemmere at revidere en lille virksomhed 

sammenlignet med en stor virksomhed på grund af, at der er færre komplicerede transaktioner: 

”Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen?” 

Alle revisorerne på nær revisor 6 er enige om, at det er nemmere at revidere en mindre virksomhed, 

da der ikke er så mange led, samt det faktum at, i en mindre virksomhed kan en person have 

ansvaret for eksempelvis både salgsdelen og administrationen, hvor revisor i en større virksomhed 

skal være i kontakt med flere personer.  

Revisor 6 som ikke var enig med de andre revisorer i, at det er nemmere at revidere en lille 

virksomhed, nævner som begrundelse, at virksomhedens going concern problemer ikke 

nødvendigvis er mere enkle, fordi der er tale om en lille virksomhed. Der argumenteres for, at en 

lille virksomhed har de samme udfordringer med finansieringen, som den store virksomhed har, dog 

er det i et andet måleforhold.  
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3.2.3 Revisors manglende udfordring af ledelsen 

I interviewene kommer flere af revisorerne ind på, at kendskab til virksomheden er yderst vigtigt, 

for at kunne vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften. Flere steder i ISA 570 er der 

henvist til ISA 315, der omhandler kendskab til virksomheden og dens omgivelser, hvorfor det er 

vigtigt for vurderingen af going concern at have et godt kendskab til virksomheden.  

Revisorerne er ved interviewene blevet spurgt om et indgående kendskab til virksomheden kan føre 

til, at de reviderer efterfølgende begivenheder i et going concern perspektiv, som de plejer og ikke 

udfordrer ledelsen godt nok. Hertil svarer revisor 2, at det bør være en fordel med et indgående 

kendskab, da man herved kan målerette revisionen, men at han har set tilfælde, hvor revisor bare 

gør som sidste år. Han pointerer, at ansvaret ligger hos den opgaveansvarlige revisor i forhold til at 

sørge for, at medarbejderne ikke bare reviderer som tidligere år, medmindre der er en god grund til 

det
178

. Revisor 3 svarer derimod, at det er muligt, at revisor reviderer, som han plejer og anser ikke 

dette som værende et problem
179

. Med det mener han, at den reviderede virksomhed kan være fra en 

bestemt branche, hvor virksomhederne klarer sig godt på trods en økonomisk krise, da folk køber 

branchens produkter uagtet krisen. Revisor 4 svarer, at revisor er mere opmærksom ved going 

concern problemer, og den professionelle skepsis er ekstra forhøjet, og derfor vil man som revisor 

udfordre ledelsen mere
180

.  

Et problem ved et indgående kendskab til virksomheden kan være, at revisor har en rigtig god snak 

med ledelsen, men glemmer at komme ind til kernen i et givent problem. Revisor 6 er aldrig stødt 

på dette problem, og anser derfor ikke et godt kendskab som værende et problem. Revisor 6 

fremhæver derimod, at et indgående kendskab til virksomheden gør det nemmere for revisor at 

trykke på de ømme punkter og spørge ind til dem
181

. Der er ikke nogen af revisorerne, der er enige i 

betragtningen om, at revisor ikke udfordrer ledelsen godt nok, hvis man ser bort fra revisor 1. Dog 

er alle enige om, at kendskabet til virksomheden er yderst vigtigt og kan bruges gennem hele 

revisionen.  

Ved gennemgang af ledelsens vurdering for fremtiden, er det revisors rolle at udfordre ledelsen på, 

dens syn på fremtiden. Ledelserne er ikke altid realistiske i deres vurderinger af den fremtidige 

drift, så her skal revisor være vågen og ikke nødvendigvis tage ledelsernes ord for gode varer, men 
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sammenholde med hvordan udviklingen har været tidligere år. Revisor skal være kritisk og 

sammenholde sin vurdering med, hvad han har konstateret af forhold i forbindelse med revisionen. 

Ledelserne ønsker som hovedregel, at virksomheden skal klare sig lidt bedre næste år, end den har 

gjort i år. I et mangeårigt samarbejde mellem revisor og virksomheden antages det, at revisor har et 

rigtig godt kendskab til virksomheden, og vi har en formodning om, at kendskabet til virksomheden 

vil kunne føre til, at revisors arbejde bliver rutinepræget, og han derved ikke udfordrer ledelsen godt 

nok i revisionen af going concern. I den forbindelse har vi spurgt revisor 1 om et indgående 

kendskab til virksomheden godt kan føre til, at revisor ikke udfordre ledelsen godt nok. Hertil 

svarer revisor 1 at et indgående kendskab til virksomheden selvfølgelig er alfa og omega
182

. Revisor 

1 kommer ind på, at revisor stadig skal udfordre ledelsen, og det godt kan være, at revisor har en 

stor basal viden, men han skal stadig kunne udfordre kunden, ledelsen eller ejerlederen på det 

område
183

. Revisor 1 nævner, da han bliver spurgt om, hvad revisorerne er knapt så stærke til, at de 

ikke er stærke nok til at udfordre ledelsen og andet relevant personale i klientvirksomhederne på en 

korrekt og fornuftig måde. Udfordringerne er ikke gode nok, man er ikke god nok i måden, man 

spørger på og attakerer på for at få den nødvendige dokumentation. Her har vi med en revisor at 

gøre, der har meget erfaring, både nationalt og internationalt, og da han ikke længere arbejder som 

praktiserende statsautoriseret revisor, kan han udtale sig under andre rammer end de andre 

revisorer, som vi formoder har en vis tavshedspligt, og som naturligt nok ikke vil sige, at de ikke 

udfører deres arbejde tilstrækkeligt. Et eksempel på det, kan tages fra revisor 8, da han bliver spurgt 

om han udfordrer ledelsen nok: 

”Nej, vi udfordrer ledelsen nok”.
184

 

Spørger vi derimod ind til revisorbranchen som helhed, er revisor 8 bedre til at være kritisk over for 

sine kollegaers arbejde og vil godt indrømme, at der kan være nogle problemer med, at ledelsen 

ikke udfordres nok: 

”Generelt i praksis forholder det sig ikke altid sådan, revisor skal sørge for sin uafhængighed og 

ledelsen skal udfordres”
185
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Ovenstående citat er ikke udtryk for en generel holdning blandt de interviewede revisorer. Tidligere 

i afhandlingen har vi været inde på, at revisorerne er tilbageholdende i deres kritik af kollegaerne. 

 

3.2.4 Perioden efter ledelsens vurderingsperiode for going concern 

Som nævnt er revisor forpligtet til at tage stilling til ledelsens going concern forudsætning for 

minimum 12 måneder efter balancedagen
186

. Der kan opstå forhold, hvor det viser sig nødvendigt at 

udvide denne periode. Det kan, som tidligere beskrevet, være hvis der skal genforhandles 

kreditaftale med banken umiddelbart efter 12 måneders vurderingsperiodens udløb
187

. Her er det 

revisors pligt at forespørge ledelsen om dens kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger 

efter ledelsens vurderingsperiode, og som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, jævnfør ISA 570 afsnit 15. ISA 570 afsnit A14 foreskriver direkte, at revisor skal 

forespørge ledelsen om begivenheder eller forhold, der ligger udover ledelsens vurderingsperiode, 

men derudover ikke skal foretage yderligere handlinger. 

 

Vi har i interviewene spurgt revisorerne om, hvordan de vil forholde sig til going concern, hvis de 

ved at en kreditaftale, der er essentiel for, at virksomheden kan fortsætte driften, skal genforhandles 

med banken umiddelbart efter perioden på de 12 måneder.  

 

Revisorerne er uenige i deres svar på dette spørgsmål. De fleste revisorer nævner, at de vil tage 

højde for forholdet i deres vurdering af going concern, mens revisor 3 vurderer, at det er svært at 

tage et forbehold for situationen, når den ikke er inden for hans oplysningsperiode, og revisor 7 vil 

ligeledes heller ikke lade sin vurdering af going concern blive påvirket af genforhandlingen. De 

revisorer, der ønsker at tage forholdet med i deres vurdering af going concern, vil, for at afdække 

forholdet, eksempelvis få revisionsbevis fra banken i form af en tilkendegivelse på, at banken 

fortsat ønsker at støtte virksomheden.  

 

Revisorerne er uenige om, hvorvidt de vil bede ledelsen om, at forlænge deres vurderingsperiode. 

Revisor 4 vil bede ledelsen om at udvide sin vurderingsperiode, så den indeholder perioden med 

genforhandlingen, men revisor 5 svarer at han ikke vil bede ledelsen om at udvide sin 
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vurderingsperiode. Revisor 5 vil ikke nævne forholdet i regnskabet, men nævne det i 

revisorprotokollatet til ledelsen, at de skal være opmærksomme på forholdet.  

 

ISA 570 afsnit 16 nævner, at hvis der er konstateret begivenheder eller forhold, der kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor opnå tilstrækkeligt og 

eget revisionsbevis og gennemgå ledelsens planer for fremtiden. Som tidligere nævnt siger 

standarden, at revisor skal vurdere den samme periode som ledelsen, og den som minimum er 12 

måneder fra balancedagen. Det skal dog nævnes, at forholdet kan være betydeligt for 

regnskabsbrugeren, da han ikke har det rette billede at vurdere selskabet ud fra. Hvis vi eksempelvis 

har en virksomhed, der med stor sandsynlighed ikke vil få forlænget sin kredit, er det langt fra 

utænkeligt, at regnskabsbrugeren, for eksempel i form af an investor, med en sådan viden vil trække 

sine penge ud af virksomheden. 

 

Tidligere var det sådan, at revisor skulle udtale sig om perioden fra underskiftsdatoen og 12 

måneder frem. Det er en lang periode at skulle erklære sig om. Revisor 6 nævner, at når hun ser 12 

måneder ud i fremtiden fra balancedagen, kan nå at ske mange ting, men hun nævner at et forhold er 

mere vigtigt, hvis det ligger inden for perioden af de 12 måneder efter balancedagen end efter de 12 

måneder.  

 

I forbindelse med genforhandlingen gør revisor 8 sig nogle tanker, om virksomheden har en sund og 

stabil økonomi, og om han forventer, at virksomheden vil få aftalen igennem. Hvis revisor har en 

klar forventning om, at det ikke vil være et problem, vil han ikke tage stilling til going concern i 

forbindelse med genforhandlingen
188

.  

 

Forekomsten af de forskelligartede svar fra revisorerne formoder vi, kan skyldes at revisorerne 

anskuer spørgsmålet på to forskellige måder. Den første måde at forstå spørgsmålet er, at ledelsen 

allerede har beskrevet genforhandlingen i ledelsesberetningen, hvorfor revisor ikke finder det 

nødvendigt at foretage sig yderligere. Den anden måde at anskue spørgsmålet er, at ledelsen ikke 

har taget stilling til de eventuelle konsekvenser af genforhandlingen, det medfører at revisor skal 

bede ledelsen om at tage stilling til genforhandlingen, såfremt den kan have betydning for 

virksomhedens fortsatte drift 
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3.2.5 Analyse af tilstrækkeligheden i revisors vurdering af going concern forudsætningen 

Revisors vurdering af selskabernes evne til at fortsætte driften har været og er stadig et emne, som 

er flittigt diskuteret. Nedenstående analysedel giver et indblik i, om revisor gør tilstrækkeligt, når 

han skal vurdere going concern.  

3.2.5.1 Kritik af revisors going concern vurdering 

Revionsbranchen har i de senere år oplevet mere eller mindre unuanceret kritik for deres arbejde. 

Især i medierne har man med jævne mellemrum kunnet læse, at revisor ikke har gjort sit arbejde 

godt nok.
189

 Især manglende forbehold for going concern har været et af de hårdeste kritikpunkter 

ved revisors arbejde. Hvorvidt der er substans i den kritik, som blandt andet kommer fra medierne, 

kan man med god ret betvivle, da deres research mange gange foregår mindre detaljeret, og hvor der 

ikke altid bliver taget stilling til faktaene bag tallene.  

En kritik der derimod vægter endnu tungere, er den kritik, der kommer ”indefra”, altså fra 

revisorbranchen selv. Dels har revisorerne et indgående kendskab til, hvad der kræves af en revisor, 

og derover vil det være et selvmål af dimensioner, at kritisere den branche men selv er en del af, 

hvis der ikke er tale om en saglig og konstruktiv kritik.   

I artiklen ”Going concern i revisionsprocessen – hvordan i praksis?”, som er skrevet af Stig 

Hartmann, cand.merc., lektor, ph.D. CBS, Institut for revision og regnskab og Anni Haraszuk, E-

MBA Statsautoriseret revisor bliver der synliggjort nogle helt konkrete mangler ved revisors 

vurdering af selskabernes going concern. Udgangspunktet for artiklen er hverken ISA 570 going 

concern, erklæringsbekendtgørelsen eller ISA 700-gruppen, der omhandler revisors erklæringer, 

men derimod ISA 315 kenskab til virksomheden, som artiklens forfattere mener, er en overset 

standard i revisors vurdering af going concern.
190

 ISA 315 standarden omhandler revisors forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser.   

3.2.5.2 Tidsfaktoren 

En af de steder hvor revisionsbranchen ikke er tilstrækkelig på forkant med udviklingen, er i forhold 

til tidspunktet, hvor revisor afgiver erklæring om, at der er going concern problemer. Typisk afgiver 

revisor en modificeret erklæring ift. going concern på et stadie, hvor virksomhedernes drift er så 
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dårlig, at det ikke synes muligt at rette op på den. Stig Hartmann og Anni Haraszuk er i ovennævnte 

artikel inde på, at revisionsbranchen på dette punkt bør lade sig inspirere af bankverdenen. 

Bankerne reagerer typisk meget tidligere i going concern processen end tilfældet er med 

revisorerne. Så snart virksomhederne begynder at afvige negativt fra de lagte strategier, 

handlingsplaner og budgetter opfatter bankerne selskaberne som værende i going concern 

problemer.
191

 Det gør de ud fra den betragtning, at jo tidligere der gribes ind i processen, jo mere er 

de i stand til at få virksomhederne på fode igen, hvilket kan være givtigt for dem selv, da de derved 

kan undgå tab som følge af virksomhedernes konkurs. 

Tidsfaktoren er uden tvivl en vigtig del af vurderingen af going concern forudsætningen, og det er 

også med rette, at der kan stilles spørgsmålstegn ved aktualiteten af en erklæring om going concern. 

Når man ser på bankernes vurdering af going concern kontra revisorernes vurdering af going 

concern, er man nødt til at holde sig for øje, at det er to vidt forskellige indgangsvinkler, de to 

grupper har. Bankerne har typisk et økonomisk incitament til at være fuldt opdateret på, hvor 

rentable virksomhederne er, idet det som tidligere nævnt kan medføre tab for bankerne, hvis 

virksomhederne må dreje nøglen om. Det økonomiske incitament har revisorerne ikke i samme 

grad. Der vil naturligvis være en risiko for, at revisorerne kan miste en klient, hvorfra de får et stort 

honorar for det udførte arbejde, men det hører ikke til revisors mål at sørge for, at virksomheden har 

en sund drift. Revisors mål er at konkludere, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede.
192

 

Det fremgår af Revisorlovens § 24, stk. 1, at en revisor skal være uafhængig af den virksomhed, 

som opgaven vedrører og ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning. Med andre 

ord betyder det, at revisor ikke aktivt, som et led revisionsprocessen, kan gå ind i rådgivende 

funktion for virksomheden for at redde sit honorar, da han dermed sætter sin uafhængighed over 

styr. Der er derudover fastlagt i Revisorloven, at en virksomhed ikke i 5 på hinanden følgende år må 

have et honorar på en enkelt klient, der udgør over 20 % af dets samlede omsætning.
193

Denne 

paragraf har bl.a. til formål at understrege, at revisors rolle er at konkludere sig uafhængigt om 

regnskabet giver et retvisende billede, og han ikke begynder at involvere sig i virksomhedens drift 

på grund af egeninteresse. 
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3.2.5.3 For meget tjekliste – for lidt analyse 

Et andet kritikpunkt, som artiklen ”Going concern i revisionsprocessen - hvordan i praksis” 

fremfører, er, at emner der vedrører going concern har været for meget tjekliste- og detailorienteret 

med en buttom-up tilgang, hvor en risikovurdering af en virksomhed som helhed og en vurdering af 

fremtiden vil blive foretaget ud fra en top-down tilgang af virksomheden selv og virksomhedens 

øvrige interessenter. Revisor må ifølge artiklens forfattere derfor søge inspiration i den strategiske 

værktøjskasse for at kunne forholde sig kvalificeret til ledelsens going concern forudsætning. 

Standarderne giver i den forbindelse ikke meget hjælp, og revisor er reelt overladt til sig selv.  

De enkelte interessenter har forskellige analysemetoder til at vurdere virksomhedernes going 

concern. Disse metoder udvikles i takt med, at virksomhederne og deres omgivelser forandrer sig. 

Der vil derfor for revisorerne være betydelige effektiviseringsgevinster at hente ved at søge 

inspiration hos de andre aktørers metoder.
194

 Med tanke på, at et af de overordnede krav til revisors 

arbejde er, at det skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, herunder med den 

nøjagtighed og hurtighed som opgavernes beskaffenhed tillader
195

, synes det at være et argument 

med en vis tyngde, og som revisorerne bør forholde sig til.  

Der findes en række traditionelle analysemetoder til at skabe forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser. Analyse af udviklingen på samfunds- og globalt niveau kan ske ved en PESTEL-

analyse. Ønsker man at analysere på brancheforhold vil Porters Five Forces være oplagt at anvende 

suppleret med en statistisk undersøgelse af branchens regnskabstal. Slutteligt kan man foretage en 

interessentanalyse til at afdække virksomhedens omgivelser, hvilket kan indebære en analyse af 

fremtidige tiltag fra kunder, konkurrenter, leverandører, ejere, ledere og medarbejdere.
196

 Det er 

ikke meningen, at revisor i forhold til de nævnte analyser skal gå i dybden i samme omfang som 

virksomhedens ledelse, bankforbindelserne osv., men en mindre dybdegående analyse vil alligevel 

kunne gøre, at revisor er klædt bedre på til at kunne spørge ind til virksomhedens mål og strategier, 

og om de af ledelsen fastsatte mål, strategier og visioner er realistiske.
197
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Et af kritikpunkterne ved revisionsbranchens anvendelse af tjeklisterne går blandt andet på, at det 

ofte bliver for rutinepræget. At kunne foretage en revisionsmæssig vurdering af en virksomheds 

going concern vurdering alene ud fra en tjekliste-tilgang kræver stor erfaring og 

forretningsforståelse.
198

 Derfor skal revisorerne i højere grad anvende analysemodellerne og i 

mindre grad benytte sig af tjeklister. Endvidere er der en holdning blandt revisorerne, at tjeklister 

fylder for meget i revisionen, og at det dermed tager tiden for det egentlige revisionsarbejde. 

I artiklen ”Going concern i revisionsprocessen – hvordan i praksis?” bliver der givet nogle bud på 

den ”gode” tjekliste på baggrund af international litteratur, der har forholdt sig til emnet.
199

 

Tjeklisten skal være kort, uden at være for kort. Den må ikke være for lang, da det ud fra erfaring 

har vist sig, at den så ikke bliver taget alvorlig, og der er risiko for, at det bare bliver automatisk 

aftjekning, der ikke kan tillægges nogen værdi. Derudover skal den ”gode” tjekliste være selektiv, 

hvilket vil sige, at den ikke skal indeholde alt det åbenlyse. Slutteligt skal listen heller ikke 

indeholde noget, der sjældent går galt, og noget der ikke har betydning.   

3.2.5.4 ISA 315 – standardens mangler 

ISA 315 specificerer mange enkeltforhold, hvor revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser. Problemet er bare, at disse tilsammen ikke bidrager til et samlet billede af 

virksomheden og dermed en forståelse af virksomheden, dens omgivelser og dens 

forretningsrisici.
200

 For at kunne danne sig et samlet billede, er revisor nødt til at se virksomhedens 

mål og strategier i sammenhæng med virksomhedens økonomi, organisation, ledelse og omgivelser. 

Det kan gøres ved, at revisor benytter sig af nogle af de analyseredskaber som blandt andet 

virksomheden selv benytter. Ved at anvende de samme analysemodeller, som virksomheden selv 

benytter, opnår revisor den sidegevinst, at han i højere grad er i stand til at udfordre virksomhedens 

ledelse med relevante spørgsmål, da han har et kendskab til det analyseværktøj, som virksomheden 

har anvendt.    

 

ISA 315’s helt klare formål er, at revisor igennem risikovurderingshandlinger skal kunne opnå en 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Hvad der så ligger i at forstå virksomheden og dens 
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omgivelser, er op til revisor selv at fastslå. I praksis ses det, at der ofte i den del af revisionen sker 

ren oplistning af data, uden der udføres nogen analytiske handlinger, hvilket ikke er 

tilstrækkeligt.
201

 Grunden, til dette forekommer, er, at der i en række standarder for 

revisionsplanlægning er et blankt felt (kendskab til virksomheden), hvor revisor kan opliste fakta og 

data omkring virksomheden og dens omgivelser. Udover det er der ikke meget hjælp at hente for 

revisor til brug for sin risikovurdering af virksomheden. Det betyder, at kravene til revisors 

analyseberedskab og forretningsmæssige forståelse er enormt store, da han kun har et blankt felt og 

nogle data at gå ud fra. 

3.3 Going Concern i revisors påtegning 

Revisor skal som hovedregel ved hver udført revision tage stilling til om den reviderede virksomhed 

kan fortsætte driften frem til næste balancedag. Der er undtagelser i form af likviditetsregnskaber, 

hvor driften ikke fortsætter. Revisor konkluderer på regnskabet på baggrund af det indsamlede 

revisionsbevis. Revisor tager stilling til, om der er væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder 

eller forhold, der hver for sig eller tilsammen kan skabe tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften
202

.  

En væsentlig usikkerhed er defineret ved, at det er en usikkerhed der et så stor, at omfanget af den 

potentielle indvirkning af usikkerheden og sandsynligheden for at den opstår, medfører at revisor er 

nødsaget til at tage stilling til usikkerheden og oplyse om arten og indvirkningen af usikkerheden
203

. 

Revisor skal oplyse om usikkerheden for, at regnskabet, når det aflægges efter en regnskabsmæssig 

begrebsramme, giver et retvisende billede af regnskabet
204

, og at regnskabet ikke er vildledende, når 

det aflægges efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges
205

. 

3.3.1 Blank revisionspåtegning 

Ved afgivelse af en blank revisionspåtegning på regnskabet, er regnskabet vurderet retvisende og 

revisor har taget stilling til blandt andet ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at forsætte 

driften indtil næste balancedag, og har ikke fundet anledning til nogen anmærkninger i den 

henseende. Revisor foretager sin vurdering ud fra den tilegnede viden, han har indhentet gennem 

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.  
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3.3.2 Konklusion med modifikationer  

Revisor kan afgive en konklusion med modifikationer, hvilket vil sige at han kan give en 

supplerende oplysning, tage et forbehold, afgive en afkræftende konklusion eller en manglende 

konklusion
206

. Revisor må afgive en konklusion med modifikationer i de tilfælde, hvor revisor på 

grundlag af det indsamlede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden 

væsentlig fejlinformation, eller revisor ikke er i stand til at opnå egent og tilstrækkeligt 

revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation.
207

 

 

3.3.2.1 Supplerende oplysning  

Revisor afgiver en supplerende oplysning i påtegningen, hvis der er forhold i regnskabet som 

revisor vil påpege uden at tage forbehold.
208

 Hvis der i påtegningen er afgivet en supplerende 

oplysning, påvirker det ikke revisors konklusion på det samlede regnskab. Revisor skal begrunde 

den supplerende oplysning for regnskabsbrugeren. Supplerende oplysninger kan opdeles i to 

kategorier; supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger 

vedrørende andre forhold. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet stiller ikke regnskabsbruger over for et 

hidtil ukendt problem i regnskabet. Revisor fremhæver blot de betydelige forhold og usikkerheder, 

der er i regnskabet, om virksomhedens evne til at fortsætte driften
209

, så regnskabsbrugeren kan 

danne sig en helhedsvurdering af regnskabet. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

har i modsætning til overstående ikke direkte forbindelse til årsregnskabet. Det kan for eksempel 

være at lovgivningen ikke er overholdt. Ifølge erklæringsbekendtgørelsen
210

 skal revisor altid give 

supplerende oplysninger, såfremt bogføringsloven ikke er overholdt, samt når revisor er blevet gjort 

opmærksom på forhold, hvorved ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger 

eller undladelser.  

Revisor skal, hvis han konkluderer, at et regnskab kan aflægges på going concern basis, men med 

væsentlig usikkerhed, på en fyldestgørende måde beskrive de forhold, der kan rejse betydelig tvivl 

om virksomhedens evne til at fortsætte driften, samt beskrive den daglige ledelses planer for at 
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håndtere disse forhold
211

. Revisor skal derudover oplyse, at på grund af forhold der kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, kan virksomheden muligvis komme i 

en situation, hvor den er ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser i den 

daglige drift
212

. 

 

3.3.2.2 Forbehold  

Et forbehold i revisionspåtegningen gives, når revisor er uenig med den daglige ledelse i
213

, at 

oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling. Når revisor tager et forbehold, skal han samtidig ændre sin konklusion på 

årsregnskabet.  Der er to årsager til, at revisor skal tage et forbehold
214

: 

 

1. Når revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet 

indeholder væsentlige fejl eller mangler 

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

at regnskabet er uden væsentlige fejl. 

Hvis revisor igennem sin revision bliver bekendtgjort med en væsentlig fejl, som der skal handles 

på, skal forholdet nævnes for virksomhedens ledelse. Hvis ledelsen ikke ønsker at udbedre fejlen, 

skal revisor tage et forbehold. Har det i revisionspåtegningen afgivne forbehold ikke betydning for 

hele regnskabet, vil revisor i sin påtegning skrive, at årsregnskabet bortset fra forbeholdet giver et 

retvisende billede. Har forbeholdet derimod betydning for, om årsrapporten i sin helhed er 

retvisende, skal revisor give en afkræftende konklusion. Going concern hører til den sidste kategori, 

da der er tale om en gennemgribende fejl. 

3.3.2.3 Afkræftende konklusion 

Hvis regnskabet er udarbejdet under forudsætning om fortsat drift, men at revisor ikke finder den 

daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift passende, skal revisor udtrykke en 

afkræftende konklusion
215

. Herved mener revisor, at der er fundamentale fejl i regnskabet. Hvis 
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disse fejl er forelagt ledelsen og diskuteret med denne, men ledelsen ikke ønsker at ændre fejlene, 

må revisor give en afkræftende konklusion. 

Uenighed med ledelsen om for eksempel en nedskrivning medfører en afkræftende konklusion, hvis 

fejlen er væsentlig og gennemgribende og har stor betydning for regnskabsbrugerens valg. Hvis 

revisor efter at have indsamlet og opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis konkluderer, at 

fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige og gennemgribende for regnskabet, skal 

revisor udtrykke en afkræftende konklusion.
216

 En afkræftende konklusion kan udtrykkes således: 

”Det er vor opfattelse, at årsrapporten, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et 

retvisende billede af ...”
217

 

Som det fremgår af konklusionen, indeholder den oplysning om, at regnskabet ikke opfylder kravet 

om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling. 

Endvidere angiver konklusionen, at regnskabet ikke er i overensstemmelse med den anvendte 

regnskabsmæssige begrebsramme eller at regnskabet opfylder de generelle kvalitetskrav.
218

 

Ledelsen kan vælge at udarbejde regnskabet, selvom de er klar over at forudsætningen om fortsat 

drift ikke er passende. Her udarbejder de et regnskab på et alternativt grundlag, det kunne være et 

likvidationsregnskab. Revisor kan vælge at revidere dette regnskab, hvis det alternative grundlag 

efter omstændighederne er en anerkendt regnskabsmæssig begrebsramme
219

. 

Ifølge ISA 570 afsnit A23 skal revisor i revisionspåtegningen udforme et grundlag for en 

afkræftende konklusion, som eksempelvis kan være følgende: 

”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.” 
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Den afkræftende konklusion kan derefter skrives som
220

: 

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

er det vores opfattelse, at regnskabet ikke 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….” 

3.3.2.4 Manglende konklusion 

Hvis revisor gennem revisionen ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

som han kan bygge sin konklusion på, kan han ikke udtrykke en konklusion, hvilket vil medføre en 

manglende konklusion i regnskabet
221

. Revisor skal fratræde i de tilfælde, hvor det er praktisk 

muligt, før der afgives en erklæring på regnskabet som følge af, at det ikke har været muligt at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Manglende revisionsbevis kan føre til, at eventuelle 

uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige og gennemgribende, således at en påtegning med 

forbehold ikke vil være tilstrækkelig til at kommunikere situationens alvor.
222

 Ved sin fratrædelse 

skal revisor underrette den øverste ledelse om de forhold, han er blevet gjort opmærksom på 

vedrørende fejlinformationer
223

. 

 

Revisor må i de tilfælde, hvor han afgiver en manglende konklusion på regnskabet som helhed, ikke 

udtrykke en konklusion uden modifikationer på dele af regnskabet, såsom specifikke poster, konti 

eller lignende, der er opgjort efter samme regnskabsmæssig begrebsramme.
224

 Et eksempel på en 

manglede konklusion: 

”Som følge af det i forbeholdet anførte, har vi ikke kunnet gennemføre revisionen, og vi kan derfor 

ikke udtrykke en konklusion om årsrapporten”
225

 

En manglende konklusion, kan være udtryk for ledelsens manglende samarbejdsvillighed med 

revisor eller være situationer, hvor der er så mange sammenfaldende usikkerheder, at det er umuligt 

for revisor at nå til en konklusion. Det kan for eksempel være en kombination af usikkerheder om 

going concern, finansiering, værdiansættelse af væsentlige aktiver eller lignende. Ved den 

manglende konklusion har revisor ikke mulighed for at konkludere, om man er enig med ledelsen. 
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3.2.3 Konsekvensen af ledelsens uenighed med revisors forbehold for going concern 

Som tidligere nævnt er revisor nødsaget til at tage et forbehold for going concern, såfremt han 

vurderer, at det er urealistisk, at virksomheden kan fortsætte driften mindst 12 måneder efter 

balancedagen.   

I vores interview med revisorerne har vi spurgt, hvad deres reaktion vil være, hvis ledelsen ikke vil 

acceptere, at revisor vil tage et forbehold for going concern. Alle revisorerne er enige i, at ledelsen 

ikke skal blande sig i, om revisor vil tage et forbehold, men at det selvfølgelig, inden det når så 

langt, er diskuteret med ledelsen, hvorfor det er nødvendigt at tage at forbehold og hvilke 

foranstaltninger der skal opfyldes, for at det frafalder. De fleste revisorer nævner, at det er vigtigt 

med dialog med kunden, og i langt de fleste tilfælde er ledelsen jo godt klar over, at der er 

problemer
226

. En enkelt revisor mener ikke, at han kan revidere regnskabet, såfremt ledelsen ikke er 

enig og vil derfor træde af som revisor, hvis ledelsen ikke accepterer
227

. I langt de fleste tilfælde, 

ønsker ledelsen dog at finde en ny revisor, såfremt de ikke er tilfredse med den nuværende. Ved 

revisorskift er det den afsatte revisors pligt at underrette den tiltrædende revisor om, hvorfor han 

aftrådte. 

Hvis ledelsen ikke er villig til på revisors anmodning at udføre eller udvide sin vurdering, skal 

revisor overveje konsekvenserne heraf for revisors erklæring i form af et forbehold eller en 

manglende konklusion, da det er umuligt for revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

vedrørende going concern
228

. 

Hvis ledelsen ønsker at afsætte revisor, inden revisor har revideret regnskabet færdigt, kræver det, 

at ledelsen begrunder det forhold, der har givet anledning til afsættelsen
229

. Hvis en 

generalforsamlingsvalgt revisor derimod ønsker at fratræde inden hvervsperioden udløber, skal 

revisor melde dette til Erhvervsstyrelsen. Revisor skal begrunde fyldestgørende, hvorfor hvervet 

skal ophøre
230

.  
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3.4 Finanskrisens indvirkning på going concern forudsætningen 

Going concern forudsætningen er en af de grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af 

årsregnskabet. Regnskabsbrugerne kan derfor forvente, at denne forudsætning er overholdt, og 

virksomheden kan fortsætte driften. Hvis forudsætningen ikke er opfyldt, skal det fremgå af 

redegørelsen for anvendt regnskabspraksis og ledelsen skal i ledelsesberetningen redegøre for de 

going concern problemer virksomheden måtte have.  

Graden af usikkerhed om fremtidige forhold stiger, jo længere ud i fremtiden der vurderes, og 

revisor vurderer going concern ud fra de oplysninger, han har til rådighed på det tidspunkt, han 

foretager vurderingen. I en finansiel nedgangsperiode kan der hurtigt forekomme ændringer for en 

virksomhed i form af nedgang i salget, manglende finansiering fra banken, tab af en 

hovedleverandør eller storkunde, som kan føre til, at det kan være vanskeligt for virksomheden at 

opretholde driften.  

Der har siden finanskrisens udspring været rigtig mange danske selskaber, der er gået konkurs. 

Nedenstående graf viser antallet af konkurser på årsbasis fra 1979 til i dag. Grafen viser en enorm 

vækst i konkurser fra 2006 og frem til 2010, hvorefter antallet af konkurser falder.  

 

Figur 3, kilde Danmarks Statistik, www.dst.dk 

Vi har i interviewene spurgt revisorerne, om det er deres indtryk, at efterfølgende begivenheder er 

kommet mere i fokus i forhold til at vurdere going concern som følge af krisen. Her til svarer 
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revisorerne, at der i enhver del af revisionen er fokus på væsentlighed og usikkerhed, men at det er 

mere fremtrædende i forhold til at vurdere going concern-forudsætningen, denne forudsætning kan 

briste, og derfor kan det være nødvendigt at udvide revisionshandlingerne, såfremt det er 

tilfældet
231

. Alle revisorerne er enige om, at det er et område, der er kommet mere fokus på. Det 

øgede fokus kan blandt andet skyldes, at medierne i flere tilfælde har publiceret artikler, hvor 

budskabet har været, at revisorerne ikke gør det godt nok. Derudover har Finanstilsynet lagt pres på 

revisorerne
232

 for, at de skal skærpe deres indsats inde for dette område. 

Der er lavet undersøger, der viser den procentvise andel af supplerende oplysninger og forbehold 

for going concern i revisors påtegning, hvor virksomheden efterfølgende er gået konkurs inden for 

en 12 måneders periode fra balancedagen.  

En undersøgelse revisionsselskabet Beierholm og FSR har foretaget i 2012
233

 viser, at 79 % af alle 

konkurserne der er undersøgt, er indtruffet efter revisors vurderingsperiode, hvilket vil sige mere 

end 12 måneder efter balancedagen. De resterende 21 % af konkurserne ligger inden for 12 

måneders perioden. Dette viser nedenstående figur. 

 

Figur 4, Beierholm, Analyse: Going concern 

Som det fremgår af ovenstående figur, er der ingen konkurser de første 6 måneder efter 

balancedagen, hvilket kan forklares ud fra, at årsrapporten skal aflægges senest 5 måneder efter 

balancedagen. Endvidere ses det af figuren, at langt hovedparten (68 %) af selskaberne går konkurs 
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mellem et og to år efter balancedagen, hvilket er uden for revisors vurderingsperiode for going 

concern.  

Undersøgelsen viser endvidere at ud af de 21 % af virksomhederne, der gik konkurs inden for det 

første år, havde revisor taget forbehold eller en supplerende oplysning vedrørende going concern i 

60 % af regnskaberne. Revisor har altså været opmærksom på problemerne i lagt de fleste af 

tilfældene. Vi vurderer, at det er acceptabelt, at revisor i næsten 6 ud af 10 tilfældene gør 

opmærksom på usikkerhed for going concern inden konkursens indtræden. Det vil være svært at 

komme op på 100 %, da der kan ske uforudsete begivenheder og forhold, som revisor ikke har haft 

mulighed for at tage højde for. 

3.4.1 Revisor er blevet bedre til at tage forbehold  

Undersøgelsen fra FSR og Beierholm slår endvidere fast, at revisorerne er blevet bedre til at tage 

forbehold eller give supplerende oplysninger vedrørende going concern. Undersøgelsen er foretaget 

blandt 500 selskaber, der er gået konkurs. I undersøgelsen er ligeledes udtaget en stikprøve på 500 

selskaber, der ikke på tidspunktet for undersøgelsen var gået konkurs. Denne stikprøve fungerer 

som kontrolgruppe. Undersøgelsen er bygget op omkring en sammenligning med en lignende 

undersøgelse fra 2009, der skal tydeliggøre den udvikling, der har været, i revisors modifikationer 

af revisionspåtegningen i henhold til going concern.        

 

Som det fremgår ovenover har revisor taget forbehold for going concern i 60 % af tilfældene, hvor 

selskaberne gik konkurs mindre end et år efter balancedatoen. Til sammenligning var der i 2009-

undersøgelsen blot taget forbehold i 43 % af tilfældene.
234

 Det er et klart tegn på, at revisorerne er 

blevet bedre til at gøre opmærksom på, når selskaber har going concern problemer. Udviklingen i 

stigningen af modifikationer på revisionspåtegningerne for konkursramte selskaber står i skærende 

kontrast til den kritik, som revisionsbranchen blandt andet fra medierne har været udsat for i 

kølvandet på en række sager, hvor virksomheden i umiddelbar forlængelse af revisionspåtegningen 

er gået konkurs. Det stiller helt klart spørgsmålstegn ved berettigelsen af kritikken, da 

revisionsbranchen med denne undersøgelse har kendsgerningerne på sin side. I ovenstående var vi 

inde på, at der blandt nogle af revisionsbranchens egne medlemmer blev stillet kritisk fokus på 

måden, som branchen vurderede selskabernes going concern. Ud fra udviklingen i anmærkninger 
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synes der umiddelbart ikke at være bund i kritikken. Nedenstående vil være en detaljeret analyse af 

revisors formåen ift. at vurdere going concern forudsætninger i den finansielle krise, vi befinder os 

i, på baggrund af den nævnte artikel. 

Som anført ovenover består 2011-undersøgelsen af 500 konkursramte selskaber, hvilket svarer til 

14 % af alle selskaber, der er gået konkurs i 2011, og hvor de som minimum har aflagt en 

årsrapport.
235

 Til sammenligning udgjorde stikprøven i undersøgelsen fra 2009 25 % (788) af alle 

konkursramte selskaber. Denne forskel har dog ingen betydning for undersøgelsens resultater, da 

stikprøven fra 2011 er så stor, at der uden problemer kan generaliseres ud fra den. 

 

3.4.2 Regnskabsbrugernes forventning til revisors vurdering af going concern 

Det må formodes, at regnskabsbrugernes forventning til, at revisor vurderer om virksomheden kan 

fortsætte driften, er kommet mere i fokus efter den finansielle krise. Bankerne har mistet store 

summer på erhvervskunder siden finanskrisens indtog i 2008, hvilket blandt andet kan konstateres 

ved en gennemlæsning af Rangvid-rapporten. Derfor må det forventes, at bankerne sit til at 

minimere deres tab på erhvervskunder fremadrettet. Det mulige tab skal sammenholdes med den 

mulighed for indtjening, bankerne har på en kunde, så det må formodes, at bankerne holder mere 

igen med udlån og føre mere tilsyn med kundernes økonomi i forhold til før finanskrisen.  

Vi har interviewet to erhvervsrådgivere fra henholdsvis Danske Bank og Nordea
236

. Som tidligere 

nævnt i afgrænsningen, tillægger vi ikke erhvervsrådgivernes svar den store vægt, da det er vores 

formodning, at de ikke har det fornødne kendskab til den regulering revisor er underlagt i 

forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder og going concern. Denne formodning 

styrkes af, at erhvervsrådgiver 1 ikke har været i branchen i særlig lang tid, og faktisk ikke ved, 

hvad revisor udfører i sin revision
237

. Erhvervsrådgiver 2 har dog arbejdet som intern revisor i 

banken i en periode, og er derfor mere inde i reguleringen for revisor
238

. Grunden til, at 

regnskabsbrugerne er medtaget i afhandlingen skyldes, at det kunne være interessant at få deres 

vurdering af, om revisors arbejde, dels har ændret sig som følge af krisen, og om revisorerne gør det 
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godt nok. Derudover er det interessant at se på, hvad erhvervsrådgiverne gør sig af tanker og 

handlinger i forhold til at vurdere, om de ønsker at støtte en kunde økonomisk.  

I forbindelse med vores interviews med erhvervsrådgiverne har vi spurgt, hvilke forventninger de 

har til, at revisor opdager, om virksomheden har going concern problemer. Her fortæller 

erhvervsrådgiver 1, at revisorerne skal være så dygtige, at de finder ud af det hver gang og skal 

informere regnskabsbrugene herom i regnskabet. Erhvervsrådgiver 2 er ikke nær så kontant, men 

mener at revisorerne langt tidligere burde opdage problemerne, end det er tilfældet. Revisor burde 

derfor være klar over faresignalerne, men hvis revisor vurderer, at der er tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, at virksomheden kan fortsætte driften, har revisor jo ikke gjort noget galt. 

Endvidere nævner erhvervsrådgiverne, at de foretager deres egne vurderinger af virksomhedens 

evne til at fortsætte driften og er derfor hele tiden opdateret på, hvordan det går virksomheden og 

løbende tager stilling til, om de fortsat ønsker at støtte virksomheden økonomisk.  

Erhvervsrådgiverne har været ude for, at de har trukket kreditten til en virksomhed tilbage, hvilket 

har medført, at virksomheden er gået konkurs.  

 

3.4.2.1 Forventningskløften 

Diskussionen omkring revisors arbejde går ofte på, at regnskabsbrugerne ikke tillægger revisors 

afgivelse af for eksempel en blank påtegning samme betydning, som revisor gør. Her opstår der en 

forventningskløft, som i den grad er kommet i fokus, som følge af den finansielle krise. En blank 

påtegning på regnskabet betyder kun, at regnskabet er retvisende, og det giver dermed ingen garanti 

for, virksomheden ikke kan komme i going concern problemer det næste år. Revisor er gentagne 

gange blevet beskyldt for ikke at gøre sit arbejde tilstrækkeligt, men den kritik har ikke noget på 

sig, mener Charlotte Jepsen, direktør i FSR. Hun udtaler følgende om revisors afgivelse af den 

blanke påtegning:  

”Men det betyder ikke, at revisor ikke kan blive bedre. Faktisk viser det ganske tydeligt, at revisor 

har en stor opgave i forhold til at fortælle, hvad den blanke påtegning betyder, og hvordan man 

skal forholde sig til den”
239

.  

Endvidere nævner Morten Renge, formand i FSR, at:  
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”Vi skal være bedre til at forklare, hvad en blank påtegning betyder, og hvilken værdi den skaber. 

Medierne i dag tegner det tydelige billede, at forventningerne til en blank påtegning ligger langt 

højere, end de informationer påtegningen indeholder. Der har således været flere eksempler på, at 

man mener, at en blank påtegning er garant for en sund investering. Sådan er det ikke, og sådan 

har det aldrig været. Men det viser med al tydelighed, at revisor har en stor opgave i forhold til at 

fortælle, hvad påtegningen faktisk betyder”
240

.  

Vi har spurgt erhvervsrådgiverne, hvad den blanke påtegning har af betydning for dem. De siger, at 

de ved en blank påtegning forventer, at virksomheden ikke vil have going concern problemer det 

kommende år, men ved godt at dette ikke altid er tilfældet. Det vurderes derfor, at revisorer skal 

blive bedre til at kommunikere ud, hvilken betydning en blank påtegning har. Ifølge revisor 1
241

, 

skyldes den dårlige kommunikation mellem revisor og offentligheden blandt andet, at vi i Danmark 

har dårlige erhvervsjournalister, der ikke er i stand til at sætte sig godt nok ind i, hvis ansvar det er, 

når en virksomhed går konkurs. I pressen er det altid revisorernes skyld, hvis noget går galt, hvorom 

han mener, at modellen i Norge er mere optimal, hvor man først ser på, om det er ledelsens ansvar. 

Hvis ikke ledelsens kan drages til ansvar, rettes fokus mod revisor.  

Et tænkeligt problem med blanke påtegninger kunne være, at revisor til tider har ligget under for 

virksomhedernes pres for at give en blank påtegning. Vi har spurgt revisor 1, om han deler den 

opfattelse, hvortil han svarer, at han med sin erfaring mener, at der ikke bliver taget de forbehold, 

som der burde. Det viser sig dog ikke at være tilfældet, hvis man spørger revisorerne. Revisorerne 

mener, at de tager de nødvendige forbehold for going concern og virksomheden ikke kan påvirke 

den beslutning. Det kan tænkes, at revisor 1 udtaler sig ud fra sin mangeårige erfaring, hvor 

revisorerne tidligere har forventet, at det ville gå godt og intet kunne gå galt. Revisorerne derimod 

udtaler sig på baggrund af, hvad de har oplevet i de senere år, og har måske fortrængt hvorledes 

situationen var i krisens første år og tidligere år.  

FSR har lavet en undersøgelse blandt revisorerne
242

, hvor de har spurgt, om revisorerne har givet 

flere supplerende oplysninger eller forbehold, om blandt andet going concern, i 2012-regnskaberne 

sammenlignet med 2011-regnskaberne. Det fremgår af undersøgelsen, at 7 ud af 10 revisorer har 

taget et forbehold på grund af usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Endvidere viser 
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undersøgelsen, at 35 % af revisorerne svarer, at de har givet flere supplerende oplysninger ved 

revisionen af 2012-regnskaberne end i det forgangne år. Her er going concern forbehold en 

væsentlig årsag, 75 % af revisorerne angiver den som årsag, kun overgået af at ledelsen har optaget 

ulovligt kapitalejerlån (81 % af revisorerne), så going concern-problematikken må vurderes stadig 

at fylde en del i regnskaberne. 

3.4.1.2 Kreditgivning 

Kreditgivningen og udlånsreglerne fra bankerne er strammet i kølvandet på finanskrisen. Blandt 

andet skriver FSR
243

, at det bliver sværere for små selskaber at låne penge i banken, hvilket skyldes, 

at bankerne har strammet deres risikobedømmelse og risikovillighed. Da bankerne oftest ser de små 

virksomheder som risikofylde, er det for det meste dem, det kommer til at gå ud over. Grundet de 

mange bankkrak bliver der stillet større krav til bankernes polstring og indtjening, hvilket medfører 

at bankerne ønsker at sikre deres udlån på forsvarlig vis, og derfor må de sige nej til de mest 

risikofyldte kunder
244

.  

 

Vi har spurgt erhvervsrådgiverne om, hvor stor en betydning de tillægger revisionspåtegningen på 

regnskabet i forhold til at give kredit til en virksomhed. De kigger selvfølgelig på påtegningen og 

vurderer denne, da det er et kvalitetsstempel. Dog er det bankens interne going concern vurdering af 

virksomheden, der ligger til grund for kreditgivningen
245

. Det er bankens procedurer, at 

tilbagebetalingsevnen er yderst vigtig, for hvis banken vurderer, at en virksomhed ikke i nærmeste 

fremtid vil være i stand til at betale lånet tilbage, så vil banken højest sandsynligt stoppe med at yde 

kredit til virksomheden. Desuden er det et krav, at virksomheden kan fremvise et revideret regnskab 

for, at der kan ydes kredit
246

. Det må anses for at være en fornuftig politik fra bankens side, at de 

ikke vil låne penge ud, hvis det er usikkert, om kunden kan betale tilbage.  

 

Det kan diskuteres, om bankerne er for stramme i deres kreditvurderinger. Det kan jo tænkes, at en 

virksomhed rent faktisk er i stand til at betale tilbage og kan blive en succes, men bliver bremset at 

de strengere krav. Som erhvervsrådgiver 2 nævner, er banken nu langt dybere ned i analysen af 

kunderne, hvor der kigges på virksomhedernes nøgletal. I årene før finanskrisen var bankerne 

optimistiske og havde kun salg for øje.  
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3.4.3 Tønder Bank 

Vi har valgt at se nærmere på Tønder Banks konkurs, da det er for det første er en yderst aktuel sag. 

For det andet er den interessant set i lyset af, at det i revisors påtegning på nogen måde fremgik, at 

banken var i going concern problemer. Revisor er i denne sag kommet under skarp beskydning for 

ikke at have overholdt sine pligter. Nærværende analyse vil vise på hvilke punkter, revisor har 

fejlet. 

   

Tønder Bank gik konkurs den 2. november 2012 til stor overraskelse for offentligheden.  

Ledelsen i Tønder Bank bliver kritiseret for ledelsessvigt af Finansrådet, grundet manglende 

nedskrivninger på 320 millioner kroner, hvor ledelsen kun havde nedskrevet for 30 millioner 

kroner
247

. 

Tønder Banks revisor bliver indklaget til Revisornævnet af Erhvervsstyrelsen efter en nøje 

gennemgang af Tønder Banks seneste årsregnskab
248

. Grunden til indbringelsen var, at 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Tønder Banks revisor i regnskabet 2011 har udvist en grundlæggende 

mangel på kritisk sans og har ikke haft belæg for at kunne påføre regnskabet en blank påtegning. 

Erhvervsstyrelsen begrunder sin indbringelse med:  

”Det er en skærpende omstændighed, at revisor systematisk undlader at dokumentere en kritisk revision og 

afgiver en blank revisionspåtegning, når vedkommende reviderer et pengeinstitut i en tid, hvor der er store 

problemer i den finansielle sektor og generelt fokus på de finansielle selskabers økonomi og soliditet”
249

.  

Erhvervsstyrelsen har angivet en lang række punkter, som revisor har overtrådt i forbindelse med 

revisionen, blandt andet revisorloven, herunder specielt god revisorskik. Erhvervsstyrelsen mener, 

at revisor har overtrådt god revisorskik i forbindelse med vurdering af going concern, hvor revisor 

ikke har udført tilstrækkelige handlinger, hvilket får den betydning, at konklusionen dermed ikke er 

tilstrækkeligt dokumenteret
250

.  

3.4.3.1 Skærpede krav til finansielle revisorer 

Tønder Banks konkurs har medført skærpede krav til de revisorer, der reviderer finansielle 

selskaber. Tønder Bank havde på det seneste regnskab fået en blank påtegning fra revisorerne, 
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hvilket offentligheden stod uforstående over for. Der er derfor blevet strammet op og gennemført en 

certificering for de revisorer, der reviderer finansielle selskaber
251

 
252

. Hvis revisor ikke opfylder 

kravene til certificeringen, kan Finanstilsynet fratage revisoren certificeringen til at revidere 

finansielle selskaber. Erhvervsstyrelsen kan ifølge loven fastsætte yderligere krav til 

efteruddannelsen af revisorerne, der reviderer selskaber af offentlig interesse, herunder de 

finansielle revisorer. Ændringerne er trådt i kraft den 12. juni 2013
253

.  

3.4.4 E. Pihl & søn 

Der har siden finanskrisens start været flere banker og selskaber, der er bukket under. En af de 

nyeste sager er entreprenørselskabet Pihl & søn, der var et af Danmarks førende 

entreprenørselskaber og var 133 på listen over de største internationalt arbejdende 

entreprenørselskaber
254

. Vi finder det interessant at inddrage casen i analysen, fordi det er godt 

eksempel på, at det er svært for revisor at vurdere, om virksomheden kan fortsætte sin drift.   

 

3.4.4.1 Årsagen til konkursen 

Det, der førte til Pihl & Søns konkurs, var, at Pihl & søn manglede en halv milliard kroner, og de 

finansielle kreditorer ønskede ikke længere at støtte virksomheden og trak derfor finansieringen 

tilbage
255

. Der var flere grunde til, at de finansielle kreditorer ikke længere ville støtte 

virksomheden. Blandt andet størrelsen af den manglende kapital, virksomheden skulle bruge for at 

kunne fortsætte driften, samt det faktum, at der var usikkerhed om hvilke ting der, ville dukke op, 

var skyld i virksomhedens endeligt. Pihl & søn havde siden maj gennemgået alle sine igangværende 

byggeprojekter, og det så mere kritisk ud end forventet. Det kritiske billede skyldtes, at mange af 

projekterne Pihl & søn havde vundet, lå lang tid tilbage, og ledelsen var ikke helt klar over hvilke 

risici, der lå i projekterne, og derfor var det svært at rette op på senere hen
256

.  

Pihl & søn havde i henholdsvis 2011 og 2012 et underskud i regnskabet på 198 og 473 millioner 

kroner
257

. En af de medvirkende faktorer til det manglende overskud, skyldtes ikke finanskrisen 

som sådan, men havde sit udspring deri, da Pihl & søn konsekvent underbød sine konkurrenter, når 
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der var udbud på sagerne
258

. Yderligere havde de allerede i 2012 foretaget store nedskrivninger på 

tabsgivende projekter.  

Det kan diskuteres om de finansielle kreditorer skulle have smækket pengekassen i noget før, men 

ved den yderligere kreditgivning i foråret, havde de ikke den viden om, at der ville være yderligere 

nedskrivninger på risikofyldte projekter. Det var især de udenlandske projekter, der ikke var styr på. 

Pihl & søn ønskede at ekspandere internationalt og havde derfor underskrevet en del risikofyldte 

kontrakter til priser, der var for lave til, at byggeriet kunne hænge sammen. 

I ledelsesberetningen i årsrapporten 2012 står der, at årets resultat er stærkt utilfredsstillende, og at 

tabet på 473 millioner kroner skyldes nedskrivninger af igangværende projekter og nedskrivning af 

fordringer fra tidligere gennemførte projekter i udlandet. Indtjeningen har stort set været den samme 

i 2012 som i 2011, hvorfor underskuddet hovedsageligt skyldes nedskrivninger. Danske Bank har 

givet yderligere tilsagn til kapital i april 2013, hvor de har fornyet deres lånekapitel, hvilket fremgår 

af regnskabet.  

 

3.4.4.2 Konsekvensen af konkursen 

Som følge af konkursen står de fleste af Pihl & søns byggeprojekter tomme. Da Pihl & søn, som 

tidligere nævnt, har underbudt deres konkurrenter i en lang række sager og derved vundet projektet 

på grund af prisen, vil andre entreprenører ikke tage opgaven, da de ikke ønsker at gøre projektet 

færdigt for den resterende byggesum. I skrivende stund er der ikke fundet en entreprenør til 70 af de 

omkring 90 projekter ved konkursen
259

. En anden grund, der er medvirkende til, at andre ikke vil 

påtage sig færdiggørelsen af byggeprojekterne, er, at Pihl & søn indkrævede store forudbetalinger 

fra sine bygherrer, så ved konkursen var der betalt for mere af byggeriet, end der rent faktisk var 

udført, hvorfor byggesummen til færdiggørelse af projektet er endnu mindre. 

Det vurderes, at konsekvensen af Pihl & søns konkurs kan være omfattende, da de kan tage små 

underleverandører med sig i konkursen
260

. Det skyldes, at underleverandørerne har tilgodehavender 

hos Pihl & søn, der højst sandsynligt er gået tabt i konkursen.  

Aarsleff er en af de underleverandører, der må nedjustere i regnskabet som konsekvens af Pihl & 

søns konkurs. Aarsleff har foretaget en stor hensættelse i regnskabet for 2012/2 13 grundet Pihl & 
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søns konkurs. Hvor Aarsleff før havde forventet et resultat før skat på 200 millioner kroner, er det 

nu nedjusteret til 180 millioner kroner før skat
261

. 

En anden underleverandør, Roust Spær, har som en direkte konsekvens af Pihl & Søns konkurs, 

måtte træde i rekonstruktion. Det forventes, at flere af Pihl & søns underleverandører vil komme til 

at lide under konkursen. Der er endnu ikke virksomheder, der er gået konkurs som følge af Pihl & 

søns konkurs, men det er muligt at det kan ske, hvis underleverandørerne har for stort et tab på 

konkursen. Byggebranchen er i forvejen en presset branche, og det er ikke tidspunktet, hvor de har 

råd til at miste penge.  

3.4.4.3 Revisors rolle i konkursen 

Regnskabet for 2012 blev underskrevet af revisor den 30. april 2013. Her så virksomhedens 

fremtidige drift nogenlunde ud på trods af, at virksomheden havde et underskud på 473 millioner 

kroner. Ledelsen var optimistisk i deres vurdering af driften for 2013, da de forventede et break-

even resultat. Kun 4 måneder efter revisorernes underskrift på regnskabet, som de mente var 

retvisende, dog med en supplerede oplysning om regnskabsmæssige usikkerheder, skøn og 

vurderinger, gik Pihl & Søn konkurs. Der er ikke taget et forbehold for going concern, da ledelsen i 

deres beretning har beskrevet likviditetsberedskabets forudsætninger og tilstrækkelighed, samt at 

der er indgået en ny aftale omkring den fremtidige finansiering med bankforbindelsen. Herved 

vurderer revisorerne, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt.  

I noten angående regnskabsmæssige usikkerheder, skøn og vurderinger, som revisor i regnskabet 

2012 tager en supplerende oplysning for, er det beskrevet at de foretagne skøn er baseret på 

faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men selvfølgelig er usikre og 

uforudsigelige, som det er gældende med enhver type af skøn. Endvidere beskrives det, at den 

fornødne kreditaftale blev fornyet i april 2013 og omfatter en samlet lånekapitel på 600 millioner 

kroner. Ved sådan en låneaftale har Pihl & søn stillet sikkerhed i form af selskabspant. Revisor 

skriver, at virksomheden med lånet har frie midler for 75-100 millioner kroner. Ved gennemgang af 

budgettet for 2013, er der blevet lagt vægt på, at omsætningen er nedjusteret med 20 % i forhold til 

sidste år, samt at 85 % af denne omsætning allerede er indhentet ved kontraktindgåelser pr. 

regnskabsaflæggelsen. Revisor vurderer dog, at hvis driften skal kunne opretholdes forudsættes det, 

at der i 2013 ikke konstateres yderligere tab på igangværende udenlandske projekter, samt at de 

aftalte bankkreditter overholdes. Begge dele viste sig at holde stik med virkeligheden. 
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I virksomhedens plan for fremtiden vurderer revisor, at der stadig er iboende risici forbundet med 

gennemførslen af projekter, der kun er midtvejs i gennemførslen. Det fremhæves endvidere, at som 

følge af de store tab på projekter i udlandet, er der bremset op for at byde på projekter, og der er 

etableret en kontraheringspolitik, der sætter begrænsninger i forhold til, hvilke typer sager, der 

bydes på, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for at byde, samt hvilke risici, de ønsker 

at påtage sig. 

Det vurderes, at revisor har gennemgået Pihl & søns planer for fremtiden nøje og taget højde for 

både den manglende kapital og nedskrivninger på igangværende byggesager. 

 

En ting man så spørger sig selv om, er, ”burde revisor have forudset Pihl & søns konkurs?”. Det er 

vores vurdering, at revisor ikke var klar over, at der var flere usikre projekter i udlandet, som 

ledelsen ikke havde taget højde for, og foretaget nedskrivning af. Ledelsen var ikke selv klar over 

disse projekter, og de blev først fundet ved en gennemgang fra maj, hvor den nye direktør blev 

indsat og alle projekterne blev gennemgået. Revisor burde måske grundet den store nedskrivning på 

igangværende sager, mere nøje have gennemgået de nuværende igangværende sager i udlandet, 

samt have vurderet om virksomheden rent faktisk tjente penge på alle de sager, hvor de har 

underbudt konkurrenterne. Endvidere havde virksomheden tilsagn om den nødvendige kapital fra 

banken, hvorfor det var svært at forudsige konkursen trods det negative resultat, da der forelå 

positive planer for fremtiden. Det er derfor vores vurdering, at revisor har gjort et tilfredsstillende 

arbejde i forhold til at vurdere going concern for Pihl & søn til trods for konkursen indtraf kun 4 

måneder efter regnskabsaflæggelsen.  

3.5 Delkonklusion 

Revisor skal ved revision af going concern concern opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, 

at ledelsens going concern forudsætning er passende og konkludere, hvorvidt der er væsentlig 

usikkerhed forbundet med, at virksomheden fortsætte driften. Slutteligt skal revisor fastslå 

konsekvenserne for sin erklæring. 

Revisor skal foretage risikovurderingshandlinger, hvor han overvejer, om der er forhold eller 

begivenheder, der rejser betydelig tvivl om fortsat drift. ISA 570 nævner, at økonomiske forhold, 

driftsforhold og andre forhold kan skabe betydelig usikkerhed om fortsat drift. Hvis revisor 

konstaterer sådanne begivenheder, skal han udføre yderligere handlinger. Disse handlinger 

omfatter: en vurdering fra ledelsen om fortsat drift, hvor en sådan endnu ikke er foretaget, 
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stillingtagen til ledelsens fremtidige handlinger i forhold til going concern, stillingtagen til 

underliggende data på budgetterede pengestrømme, overvejelse om yderligere informationer er 

tilgængelige og en skriftlig udtalelse fra ledelsen om fremtidige planer. 

Konstaterede forhold eller begivenheder kan i nogle tilfælde være efterfølgende begivenheder. Vi 

har i afhandlingen fokuseret på, om revision af efterfølgende begivenheder har særlig betydning i 

forhold til going concern vurderingen. 

Revisorerne forklarer, at deres skeptiske sans i forhold til efterfølgende begivenheder er særligt 

skærpet, hvis der revideres en virksomhed, som på balancedagen er i økonomiske vanskeligheder. 

De nævner i forlængelse heraf, at de vil foretage yderligere handlinger, hvilket stemmer overens 

med ISA 570. Revisorerne har især i disse tilfælde fokus på at få indhentet bekræftelse fra banken 

om, at de vil forlænge virksomhedens kredit. Derudover nævner revisorerne vil se nærmere på 

virksomhedens budgetter, hvilket ISA 570 også ligger op til. En revisor nævner desuden, at han vil 

udskyde underskriftstidspunktet for at få evt. efterfølgende begivenheder med, samtidig med 

vurderingsperioden reduceres.  

I forhold til going concern i sin helhed er vores analyse hovedsageligt bygget op om artikler, 

undersøgelser m.v. inde for området. Overordnet set tegner der sig et noget broget billede af, om 

revisor lever op sine pligter inde for området. Medierne har skabt et billede af, at revisor ikke er god 

nok, inden for området. Spørger man revisorerne selv, er det det modsatte billede, der tegner sig. 

Revisor 1, som qua sit arbejde som tidligere revisornævnsmedlem mener, at revisorerne ikke er 

gode nok til at udfordre ledelsen på dette spørgsmål. Men giver samtidig ikke meget for de danske 

mediers behandling af revisors arbejde.  

En artikel fra to af branchens egne folk konkluderer, at revisorerne ikke er gode nok i forhold til 

risikovurderingshandlingerne (kendskabet til virksomheden), og mener at standen i højere grad bør 

lade sig inspirere af virksomhedernes øvrige interessenter. Denne kritik mener vi umiddelbart, der 

er en vis tyngde i, da den kommer indefra, men ser vi på udviklingen i forbehold på konkursramte 

virksomheders regnskaber, falder kritikken noget til jorden. En undersøgelse foretaget af FSR i 

samarbejde med Beierholm viser, at der på de konkursramte virksomheders regnskaber har været en 

stigning i forbehold for going concern siden 2009.  

Samlet set mener vi, at revisor lever op til sine pligter inden for going concern på trods af det 

negative fokus, der har været på deres vurdering af going concern. Endvidere kan vi konkludere, at 
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revisorerne er ekstra fokuseret på efterfølgende begivenheder, hvis virksomheden er i økonomiske 

vanskeligheder på balancedagen. Ellers har efterfølgende begivenheder ikke særskilt betydning for 

going concern vurderingen. 
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4. Konklusion 

Vi har i afhandlingen undersøgt, hvilke krav revisor er underlagt vedrørende revision af 

efterfølgende begivenheder og going concern, og om revisor overholder disse krav i praksis.  

Ved gennemgang af standarderne ISA 560, ISA 570, revisorloven, selskabsloven samt 

årsregnskabsloven, fandt vi ud af, hvilke krav revisor er underlagt, når han skal revidere 

efterfølgende begivenheder og going concern.  

ISA 560 stiller krav til, at revisor skal udføre en række revisionshandlinger i forbindelse med 

revision af efterfølgende begivenheder, hvilket er: opnå en forståelse af virksomhedens 

forretningsgange til at identificere efterfølgende begivenheder, forespørgsler til ledelsen, 

mødereferater fra ledelsen m.v. og gennemlæsning af seneste perioderegnskab. I forbindelse med 

revisionshandlingerne, skal revisor tage højde for sin risikovurdering. Disse handlinger havde vi 

stor fokus på, da vi udførte vores interviews med revisorerne, for derved at undersøge om de blev 

udført i praksis. Revisorerne nævner, at de anvender ovennævnte handlinger, når de reviderer 

efterfølgende begivenheder.  

Endvidere nævner revisorerne at de har stort fokus på kendskabet til virksomheden, når de skal 

revidere efterfølgende begivenheder. Revisorerne anvender herudover forespørgsler som 

revisionshandling, når de reviderer efterfølgende begivenheder, da det er et område, hvor 

revisorerne ikke har tal at gå ud fra. Det er i overensstemmelse med ISA 560, hvor forespørgsler har 

en central placering. Der er uenighed blandt revisorerne, om de udfører arbejdet tilstrækkeligt inden 

for området. Diskussionen handler om, revisor er i stand til at sætte sig ud over tjekskemaerne, 

hvilket ISA 560 ikke kommer ind på. Revisorerne fortæller endvidere, at de ikke baserer deres 

erfaring på tidligere års revision af efterfølgende begivenheder, hvilket ISA 560 heller ikke lægger 

op til. 

Forståelse af forretningsgangene er den eneste handling, hvor revisorerne ikke virker 

overbevisende. Der kommer vidt forskellige svar, når vi spørger til, hvordan de vil afdække dem. 

Revisorerne forklarer, at deres skeptiske sans i forhold til efterfølgende begivenheder er særligt 

skærpet, hvis der revideres en virksomhed, som på balancedagen er i økonomiske vanskeligheder. 

De nævner i forlængelse heraf, at de vil foretage yderligere handlinger, hvilket stemmer overens 

med ISA 570. Revisorerne har især i disse tilfælde fokus på at få indhentet bekræftelse fra banken 

om, at de vil forlænge virksomhedens kredit. Derudover nævner revisorerne vil se nærmere på 
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virksomhedens budgetter, hvilket ISA 570 også ligger op til. En revisor nævner desuden, at han vil 

udskyde underskriftstidspunktet for at få evt. efterfølgende begivenheder med, samtidig med 

vurderingsperioden for going concern reduceres.  

I forhold til going concern i sin helhed er vores analyse hovedsageligt bygget op om artikler, 

undersøgelser m.v. inde for området. Overordnet set tegner der sig et noget broget billede af, om 

revisor lever op sine pligter inde for området. Medierne har skabt et billede af, at revisor ikke 

udfører sit arbejde tilstrækkeligt, inden for området. Spørger man revisorerne selv, er det det 

modsatte billede, der tegner sig. Revisor 1, som qua sit arbejde som tidligere revisornævnsmedlem 

mener, at revisorerne ikke er gode nok til at udfordre ledelsen på dette spørgsmål. Men giver 

samtidig ikke meget for de danske mediers behandling af revisors arbejde.  

En artikel fra to af branchens egne folk konkluderer, at revisorerne ikke er gode nok i forhold til 

risikovurderingshandlingerne (kendskabet til virksomheden), og mener at standen i højere grad bør 

lade sig inspirere af virksomhedernes øvrige interessenter. Denne kritik mener vi umiddelbart, der 

er en vis tyngde i, da den kommer indefra, men ser vi på udviklingen i forbehold på konkursramte 

virksomheders regnskaber, falder kritikken noget til jorden, da en undersøgelse foretaget af FSR i 

samarbejde med Beierholm viser, at der på de konkursramte virksomheders regnskaber har været en 

stigning i forbehold for going concern siden 2009.  

Samlet set mener vi, at revisor lever op til sine pligter inden for revision af efterfølgende 

begivenheder såvel som inden for revision af going concern, selvom revisor arbejde de senere år fra 

medierne, har været udsat for stor kritik inden for revision af going concern. Der findes ikke de 

store forskelle i reguleringen, og den måde revisor reviderer i praksis. Endvidere kan vi konkludere, 

at revisorerne er ekstra fokuseret på efterfølgende begivenheder, hvis virksomheden er i 

økonomiske vanskeligheder på balancedagen. Herudover har efterfølgende begivenheder ikke 

særskilt betydning for going concern vurderingen. 
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5. Perspektivering 

En central problemstilling i diskussionen omkring revisors arbejde er forventningskløften, der 

findes mellem regnskabsbruger og revisor. Vi har i afhandlingen kun overfladisk behandlet denne 

problemstilling, da vores fokus har været rettet andetsteds. Vi kunne have gået mere i dybden med 

forventningskløften. Det havde krævet, at vi havde udeladt efterfølgende begivenheder og 

udelukkende fokuseret afhandlingen på going concern problematikken. Herved skulle vi have 

interviewet flere regnskabsbrugere og sammenholdt deres vurdering af revisors arbejde med 

revisorernes vurdering. 

Problemstillingen set i et going concern perspektiv er ikke desto mindre interessant, især med tanke 

på den krise vi oplever i disse år. Vi vil se nærmere på et forslag, som IAASB
262

 er fremkommet 

med. 

Forslaget ”Improving the auditor’s report” vedrører, som navnet indikerer, revisors rapportering. 

IAASB har i maj 2011 udsendt et ”consultation paper” med titlen ”Enchancing the value of auditor 

reporting: Exploring options for chance”
263

 I forlængelse heraf har IAASB i juni 2012 udsendt en 

”invitation to comment” med titlen ”Improving the auditor’s report”. Invitationen indeholder et 

konkret forslag til, hvordan den fremtidige revisionspåtegning kan se ud. Forslagets indhold lægger 

op til, at revisionspåtegningen skal indeholde et særskilt afsnit om going concern. 

Mere konkret går forslaget ud på, at det særskilte afsnit skal indeholde en bekræftelse af, at revisor 

vurderer, at going concern forudsætningen er relevant, og revisor vurderer, at virksomheden ikke 

har going concern problemer.
264

  

I den nugældende regulering skal revisors vurdering kun omtales i revisionspåtegningen i form af 

enten et forbehold eller supplerende oplysninger, såfremt der er væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift. Som forslaget ligger skal revisors vurdering af going concern derimod altid omtales i 

revisionspåtegning, uanset om der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift eller ej. Denne 

potentielle ændring medfører, at revisor fremadrettet vil få en direkte rapporteringspligt vedrørende 

sin vurdering af going concern, hvor det i dag er en indirekte rapporteringspligt.     
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 The International Auditing and Assurance Standards Board 
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 Side 33 i ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden” af Anders Bisgaard og 

Jesper Seehausen, i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, januar 2013 
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 Boks 1, Side 33 i ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden” af Anders 

Bisgaard og Jesper Seehausen, i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, januar 2013 
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IAASB’s forslag ligger ikke op til, at revisors vurdering af going concern forudætningen ændres, 

ligesom der heller ikke pilles ved reguleringen vedrørende ledelsens vurdering af going concern. 

Det kan dog ikke udelukkes, at forslaget for afsmittende effekt på indholdet af ledelsen og revisors 

vurdering af going concern.
265

   

Hensigten med dette forslag er at forbedre revisors kommunikation i forhold til regnskabsbrugeren. 

Kiertzner, Beck og Engelund (2012) mener ikke, at der er noget kontroversielt i forslaget, men slår 

samtidig fast at der skal arbejdes en del på udformningen af forslaget, for at det ikke skal komme til 

at virke mod hensigten om reducere forventningskløften.
266

       

Endvidere indeholder forslaget et særskilt afsnit om ledelsens ansvar i den fremtidige 

revisionspåtegning. Vi vil ikke uddybe det yderligere, da det ikke kan relateres til afhandlingen. 

  

                                                           
265

 Side 34 i ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden” af Anders Bisgaard og 

Jesper Seehausen, i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, januar 2013 
266

 Side 34-35 i ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden” af Anders Bisgaard 

og Jesper Seehausen, i Revision og Regnskabsvæsen, nr. 1, januar 2013 
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7. Bilag 

7.1 Interviewguide til revisor 2-3 

De første to interviews med revisorerne er delt op i tre punkter; efterfølgende begivenheder, 

efterfølgende begivenheder i forhold til going concern og forventningskløften. 

1.del: Spørgsmål vedrørende revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende 

begivenheder?  

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? 

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? (relevant 

spørgsmål, der kan kobles sammen med den kritiske artikel fra to revisorer) 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder?  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder?  

Hvad mener du, man især skal være opmærksom på, når man reviderer efterfølgende begivenheder? 

(f.eks. iboende begrænsninger) 

Hvor ofte har du måtte ændre et regnskab i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder 

(regulerende begivenhed), og er det noget som ofte forekommer, når man reviderer området?  

Er det din opfattelse, at der har været en tendens i krisetiden til, at der har været flere regulerende 

begivenheder? F.eks. i tilfælde hvor debitorer er gået konkurs m.v. 

Har du nogen oplevelser med virksomheder, hvor der er indtruffet en efterfølgende begivenhed, 

som du mener, skulle påvirke regnskabet, men hvor ledelsen ikke ønskede det? 

Hvad karakteriserer typisk de virksomheder hvor ledelsen arbejder imod revisors anvisninger? 

Kan man sige noget om, der er en overvægt af ikke-regulerende eller regulerende begivenheder, når 

der aflægges regnskab? 
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Vil du mene, at efterfølgende begivenheder har en større betydning/indflydelse for hele revisionen, 

hvis det er en mindre virksomhed (f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset?  

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? 

I hvor høj grad er efterfølgende begivenheder vanskeligere at revidere end den øvrige del af 

revisionen? Her tænkes på, at der måske ikke altid ligger ajourført bogføringsmateriale og lignende, 

så man er nødt til at lave alternative revisionshandlinger. Vil det ikke kunne føre til mindre stærkere 

revisionsbevis end tilsigtet? Anser du det for et problem?  

Synes du, at virksomhederne er blevet bedre til at oplyse om efterfølgende begivenheder i deres 

regnskaber? 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Er der, for dit vedkommende, forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis der 

er tale om en virksomhed i økonomiske problemer, kontra en der ikke er? F.eks. om du går mere i 

dybden omkring forudsætningerne i virksomhedens fremtidige budgetter, bekræftelser fra 

tredjemand vedr. låneaftaler eller indhentning af støtteerklæringer m.v. til virksomheden? 

Hvor central mener du, at revision af efterfølgende begivenheder er for going concern 

forudsætningen? Er den bare lige så vigtig, som den øvrige del af revisionen? 

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en påtegning på et regnskab, 

der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter balancedagen 

er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende forlængelse af 

kreditaftale med banken (f.eks .inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Og kan man her sige noget om, hvad der karakteriserer de virksomheder? 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Her tænkes på i takt med stigningen i 

antallet af virksomheder, der er gået konkurs? (Revisor føler måske i højere grad end tidligere, at 
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han er nødt til at holde sig ajourført på virksomheden helt op til sin underskrift på erklæringen, da 

han kan komme i problemer, hvis konkursen umiddelbart efter går konkurs) 

Hvad er efter din overbevisning den hyppigste begivenhed/forhold til, at et going concern regnskab 

i forbindelse med revisionens afsluttende arbejder (efterfølgende begivenheder) skifter karakter og 

ikke længere kan aflægges efter denne forudsætning?  

Har du nogensinde revideret et selskab, hvor regnskabet på balancedagen skulle opgøres efter 

nettorealisationsværdier for så i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder, at det 

skifter karakter til at skulle opgøres ud fra en going concern forudsætning? (Positive begivenheder 

eller forhold)  

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? 

Kan et indgående kendskab til en kunde (efter mange års samarbejde) godt blive en sovepude i 

forhold til at revidere efterfølgende begivenheder i et going concern perspektiv? (man arbejder ud 

fra at alt er som det plejer at være) 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

(ledelsen har valgt ikke at vurdere en længere periode) ved, at der skal forhandles kreditaftale med 

banken som er essentiel for at virksomheden kan fortsætte sin drift (standarden og MS bog 

beskriver det scenarium)? Og skal der overhovedet tages stilling til going concern der? 

Hvordan vil du agere (eller hvilke revisionshandlinger vil du foretage) i forhold til en efterfølgende 

begivenhed, der medfører om det er uvist, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern 

forudsætning? 

3. del: Forventningskløften i en efterfølgende begivenheders kontekst 

Oplever du i disse år et øget fokus fra regnskabsbrugernes side på efterfølgende begivenheder og 

heraf going concern? 

Synes du, der er en forventningsafstemning, når vi snakker vurdering af going concern mellem 

revisor og regnskabsbruger, f.eks. banken? 
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I hvor høj grad forventningskløften et udtryk for, at revisionsbranchen ikke har fået kommunikeret 

ud, hvad der ligger bag revisors arbejde? 

Har mediernes negative fokus på manglende modifikationer på påtegningen på et going concern 

regnskab med efterfølgende konkurs påvirket din tilgang til revisionen, herunder revision af 

efterfølgende begivenheder? Eller kan man sige noget om det har påvirket revisionsbranchen som 

helhed? 

Undersøgelser viser, at der har været en stigning i forbehold og supplerende oplysninger på 

påtegningerne vedr. going concern de senere år på virksomheder som efterfølgende er gået konkurs 

– er det et udtryk for, at der sket indskærpelser for revisor inden for området eller hvad kan det 

tænkes? 

Eller er revisionsbranchen presset af regnskabsbrugerne (ikke hvervgiver) til at tage et forbehold 

eller lave en supplerende oplysning, hvor der reelt set ikke er grundlag for det? 

Har du oplevet, at du har måttet tage et forbehold for going concen som følge af en efterfølgende 

begivenhed, hvor ledelsen har undsagt dig eller har stået uforstående over for det? 

I så fald, hvordan får du overbevist ledelsen om, at det var det rigtige at gøre?  

Tror du en blank påtegning for dig har samme betydning for en regnskabsbruger? 

Synes presset fra nogle regnskabsbrugere at være større end fra andre?     
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7.2 Interviewguide til revisor 4-9 

Interviewet med revisorerne blev ændret undervejs og forventningskløften blev taget ud, hvorfor 

interviewet er delt op i to dele; efterfølgende begivenheder og efterfølgende begivenheder i forhold 

til going concern. 

1.del: Spørgsmål vedrørende revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på?  

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder?  

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden?  

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? 

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? 

Hvordan vil dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? 

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder?   

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder?  

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder,, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset?  



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 134 af 207 
 

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? 

Hvilken rolle spiller den professionelle dømmekraft og faglige viden for revision af efterfølgende 

begivenheder? 

Hvad er din holdning til, hvordan revisorerne generelt klarer sig ift. Afdækning af efterfølgende 

begivenheder? 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? 

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme?  

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte?  

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget?  
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Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis  

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed?  

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? 

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? 
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7.3 Interviewguide til revisor 1 (kontrollant) 

1.del: Spørgsmål vedrørende revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger ser du primært anvendt til at afdække efterfølgende begivenheder?  

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder?  

Hvad mener du, revisor især skal være opmærksom på, når han reviderer efterfølgende 

begivenheder? (f.eks. iboende begrænsninger)  

Oplever du, at revisor følger en standardprocedure stringent, når der revideres efterfølgende 

begivenheder? Eller bliver der mere anvendt professionel faglighed og kendskab til virksomheden?  

Er du tilfreds hvis revisorerne udfylder tjekskemaerne til perfektion, eller stiller du krav til at 

revisor også anvender sin faglige vurdering mere?  

Er det din opfattelse, at der har været en tendens i krisetiden til, at der har været flere regulerende 

begivenheder i årsrapporterne? F.eks. i tilfælde hvor debitorer er gået konkurs m.v.  

Vil du mene, at efterfølgende begivenheder har en større indflydelse for hele revisionen, hvis det er 

en mindre virksomhed (f.eks. ejer ledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset?  

Synes du, at virksomhederne er blevet bedre til at oplyse om efterfølgende begivenheder i deres 

regnskaber?  

Synes du revisorerne generelt er klædt godt nok på til at afdække området?  

Er revisorernes arbejde på dette område generelt af en tilfredsstillende standard?  

Hvor udmærker revisorerne sig ved at være stærke inden for efterfølgende begivenheder?  

På hvilke områder er revisorerne knapt så stærke?  

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern og revision af going 

concern 

Er der, for dit vedkommende, forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis der 

er tale om en virksomhed i økonomiske problemer, kontra en der ikke er?  
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Hvor central mener du, at revision af efterfølgende begivenheder er for going concern 

forudsætningen? Er den lige så vigtig, som den øvrige del af revisionen?  

Hvilke typer efterfølgende begivenheder oplever du typisk, der har medført, at driften ikke kunne 

fortsætte? Og kan man her sige noget om, hvad der karakteriserer de virksomheder?  

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Her tænkes på i takt med stigningen i 

antallet af virksomheder, der er gået konkurs?  

Hvad er efter din overbevisning den hyppigste begivenhed/forhold til, at et going concern regnskab 

i forbindelse med revisionens afsluttende arbejder (efterfølgende begivenheder) skifter karakter og 

ikke længere kan aflægges efter denne forudsætning?  

Hvor tit ser man regnskaber på balancedagen der skal opgøres efter nettorealisationsværdier for så i 

forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder, at det skifter karakter til at skulle opgøres 

ud fra en going concern forudsætning? (Positive begivenheder eller forhold). Skal man være særlig 

kritisk der, og er revisorerne generelt det?  

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis?  

Kan et indgående kendskab til en kunde (efter mange års samarbejde) godt blive en sovepude i 

forhold til at revidere efterfølgende begivenheder i et going concern perspektiv, eller ser du det som 

en overvejende positiv ting med indgående kendskab?  

Er revisorerne tilstrækkeligt opmærksomme på, hvis der kort tid efter 12 måneders perioden fra 

balancedagen (ledelsen har valgt ikke at vurdere en længere periode) skal forhandles kreditaftale 

med banken som er essentiel for at virksomheden kan fortsætte sin drift, så har de også en 

forpligtelse til at afdække, om den har indflydelse på going concern forudsætningen?  

Hvordan klarer revisorerne sig generelt i forhold til vurderingen af going concern?  

Er det dit indtryk, at revisorerne laver de relevante handlinger, som er nødvendige for at vurdere 

going concern?  
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Har den finansielle krise øget udfordringer for revisor i forhold til at afdække going concern, og 

hvordan?  

Hvor stor en rolle spiller revisors faglige kompetence, når han skal afdække dette område?  

Spiller kendskabet i virksomheden og dens omgivelser ind, når han skal vurdere going concern? 

Hvor mener du, der er plads til forbedring blandt revisorerne, når vi taler going concern? 

Hvordan klarer revisionsbranchen sig i forhold til afsluttende revisionsarbejder (efterfølgende 

begivenheder og going concern), er revisor blevet bedre til at gennemgå dette område?  

 

3. del: Forventningskløften 

Oplever du i disse år et øget fokus fra regnskabsbrugernes side på revisors vurdering af going 

concern? 

Er det din opfattelse, at der er de samme forventninger til vurdering af going concern hos revisor 

som regnskabsbruger? 

I hvor høj grad er forventningskløften et udtryk for, at revisionsbranchen ikke har fået 

kommunikeret ud, hvad der ligger bag revisors arbejde?  

Har mediernes negative fokus på manglende modifikationer på påtegningen på et going concern 

regnskab med efterfølgende konkurs påvirket revisionsbranchens tilgang til vurdering af going 

concern?   

Undersøgelser viser, at der har været en stigning i forbehold og supplerende oplysninger på 

påtegningerne vedr. going concern de senere år på virksomheder som efterfølgende er gået konkurs 

– er det et udtryk for, at der sket indskærpelser for revisorerne inden for området eller er revisorerne 

bare løbende blevet klædt bedre på til at vurdere going concern?  

Tror du en blank påtegning for revisorerne har samme betydning for en regnskabsbruger?  

Synes presset fra nogle regnskabsbrugere at være større end fra andre? Og er der sket et skred i 

forventningspresset i takt med den finansielle krise?  
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Er det din opfattelse, at visse revisorer til tider har ligget under for presset fra virksomheder ift. 

f.eks. at give en blank påtegning?  

Hvordan forholder du dig til den kritik fra bl.a. medierne, der har været af revisionsbranchens 

manglende forbehold for going concern? Er den berettiget og nuanceret?  
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7.4 Interviewguide med erhvervsrådgiverne 

Spørgsmålene til regnskabsbrugerne er delt op i tre emner: forventningskløften, efterfølgende 

begivenheder og going concern samt kreditgivning. 

 

Forventningskløften: 

Hvilke handlinger forventer du som regnskabsbruger, at revisor har udført i forbindelse med sin 

revision af årsrapporten? 

Mener du, som regnskabsbruger, at du er sat godt nok ind i hvad revisors arbejde indebærer, altså 

hvilke handlinger og områder revisor gennemgår i sin revision? 

- Hvis ikke, hvordan mener du, at budskabet kan kommunikeres godt nok ud? 

Lever revisorerne generelt op til dine forventninger, når de afleverer et revideret regnskab? 

Forventer du, at revisor gennem sit arbejde finder alle fejl i årsrapporten? 

- Hvis ja, forventer du at revisor ser alle bilag igennem? 

- Hvis nej, hvorfor ikke? 

Hvornår mener du, at en fejl er væsentlig og skal rettes? 

Mener du, der er sket en ændring i forventningerne til revisor som følge af den finansielle krise er 

blevet større? 

Er der regnskaber fra nogen revisorer, hvor du går mere kritisk til værks i din 

regnskabsgennemlæsning end andre, fordi du har haft dårlige oplevelser? 

Hvilke krav stiller du som minimum til et revideret regnskab? 

Har du skærpet din kritiske sans som følge af den finansielle krise? Hvis ja, på hvilken måde? 

Når du forlanger at få et revideret regnskab, hvad er det så du forventer at få i hånden? Hvad lægger 

du i, at et regnskab er revideret? 

 

Going concern/efterfølgende begivenheder: 

 Hvilke forventninger har du til, at revisor opdager af Going concern-problemer? 
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- Hvad hvis ledelsen tilbageholder oplysninger, enten for at skjule disse eller fordi 

de mener de er irrelevante for revisionen, mener du da, at revisor skulle have 

opdaget dette alligevel? I så fald, hvordan synes du revisor bedst kan sikre sig, at 

oplysningerne kommer frem i lyset? 

Anser du revisors påtegning uden forbehold for going concern  for at være en garanti for, at 

virksomheden overlever det kommende regnskabsår? 

Hvis revisor har afgivet en blank påtegning på regnskabet: 

- I hvor lang tid efter påtegningen er afgivet ville du mene, det er rimeligt at virksomheden 

ikke går konkurs? (frem til næste påtegning?) 

- Hvis det f.eks. er under 6 måneder efter påtegningen, har revisor da ikke udført sin opgave 

godt nok? 

Hvis vi ser lidt væk fra de rent regnskabsmæssige tal, hvor meget vægter forhold som eksempelvis 

leverandørafhængighed, evt. afgiftsstigninger, storkundes konkurs m.v., når du skal vurdere 

virksomhedens evne til at fortsætte driften? 

Har du nogen fornemmelse af, om revisorerne overvejer disse ting, og hvor grundigt de gør det? 

Eller sagt på en anden måde, sidder du nogen gange tilbage, efter at have gennemlæst et regnskab, 

med en følelse af, at revisors kendskab til den reviderede virksomhed ikke er godt nok, eller han 

mangler at blive opdateret på en række forhold vedr. virksomheden?  

Er du stødt på et regnskab, hvor der er forekommet begivenheder efter balancedagen vedr. 

virksomheden, men inden revisors underskrift, som der ikke er omtalt i regnskabet?  

Har du oplevet virksomheder, hvor resultatet indikerer, at det er en sund virksomhed, men som pga. 

en efterfølgende begivenhed har måttet dreje nøglen om? 

Har du en fornemmelse om, der er sket en stigning i efterfølgende begivenheder, der har skabt 

usikkerhed om evnen til at fortsætte driften, som følge af den finansielle krise? (Her tænkes især på 

om der er flere der har mistet deres økonomiske støtte fra banker og andre samarbejdspartnere) 

Hvordan er jeres risikoprofil rangering? Her tænkes hvilke kriterier I anvender i forhold til at 

vurdere, hvem I vil støtte økonomisk?  
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I hvor høj grad har du en forventning om, at revisor er opmærksom på forhold helt op til hans 

underskrift på revisionserklæring? 

  

Kreditgivning: 

Hvis du skal give kredit til en virksomhed, hvor stor en vægt tillægger du revisors påtegning? 

Mener du, at det er revisors opgave at give en garanti for at virksomheden har en sund økonomi? 

- Hvis ja, i så fald hvordan skal revisor tage stilling til det, hvilke faktorer skal der lægges 

vægt på? 

Hvis du står og skal give kredit til en virksomhed, og du er usikker ifh.t. ting i regnskabet, hvad gør 

du for at skabe klarhed? (Efterspørger supplerende materiale eller tager kontakt til revisor for en 

uddybelse)   

Hvad er dine hovedovervejelser, når du skal give en virksomhed kredit eller kreditudvidelse? 

Er der sket indskærpelser i forhold til at give kredit som følge af den finansielle krise? Hvis ja, på 

hvilke måder? 

Har du eksempler, hvor du har givet kredit eller ikke har trukket den økonomiske støtte til en 

virksomhed, som så relativt kort tid efter er gået konkurs? 
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7.5 Referat af interview med revisor 1 

Først vil jeg gerne spørge om hvem du er, din baggrund og dine kvalifikationer.  

(0.00) Uddannet til statsautoriseret revisor. Revisor i 40 år, partner i nogle af årene. Forlod 

revisorverdenen pga. alder. Siden starten af dette år været leder af de teams, der skal udføre 

kontrol og tilsyn med virksomheder af offentlig interesse. Har siddet i regnskabsteknisk udvalg i 

revisorforeningen fra 1900-1999. Siddet i Bruxelles med regnskabs – og selskabsretlige forhold i ni 

år.  Siddet i revisornævnet i seks år fra 2006-2012. Censor på handelshøjskolen siden 1986. 

Kan du fortælle lidt om dit arbejde? 

Vores speciale handler om efterfølgende begivenheder og going concern. Vi ønsker at finde ud af 

om revisor som helhed udfører sit arbejde godt nok. Vi har delt interviewet ind i tre dele som er 

efterfølgende begivenheder, going concern og forventningskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger. 

 

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger ser du primært anvendt til at afdække efterfølgende begivenheder? 

(1.15) Bør skelne mellem teori og praksis. Man kan dele dem op i to grupper, dem der kan deres 

metodik og kan dokumentere deres revisionshandlinger, og så er der en bred vifte, der ikke i 

fornødent omfang kan dokumentere de handlinger, de har foretaget. Ikke kun et problem i 

Danmark, men worldvide, og det er et stort problem. Kan se fra andre lande også, at det er 

fokusområde, at der ikke er nok dokumentation inden for de områder. Det kan gøres bedre, hvis 

man følger standarderne, og han vil godt vove den påstand, at de ikke i fornødent omfang bliver 

anvendt. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at revisionen er under pres i øjeblikket, og 

man i mange revisionsvirksomheder anvender en pyramidestruktur, hvor man prøver at presse 

opgaverne nedad for at billiggøre revisionen. Inden for efterfølgende begivenheder og going 

concern skal du være i stand til at kunne diskutere med ledelsen, og du skal kunne analysere 

budgetmateriale på et rimeligt højt niveau.   

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? 

(4.30) at kunne dokumentere, at man har været en række drøftelser igennem med den relevante 
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ledelse, og kunne dokumentere, at man har været nede og se på udviklingen efter balancedagen. At 

man får dokumenteret, de drøftelser og handlinger, man har foretaget, og hvor det er kritisk, kunne 

dokumentere, at man har været dybere ned i det. Indhente dokumentation andetsteds fra til ligesom 

at underbygge den stillingtagen, som ledelsen har.  

Hvad mener du, revisor især skal være opmærksom på, når han reviderer efterfølgende 

begivenheder? (f.eks. iboende begrænsninger) (5.45) Med baggrund i egen erfaring er du ud over 

de nødvendige handlinger også nødt til at se på, om man har den fornødne tillid til de 

informationer, man bliver stillet over for, om de relevante og valide, altså om de er troværdige. Om 

man kan have tillid til dem, der giver oplysningerne, om de er pålidelige og troværdige, og har den 

viden, der er nødvendig til at vurdere de begivenheder som måtte være indtruffet. Nævner et 

eksempel om at en stor dansk koncern med et sydtysk selskab, som havde købt nogen maskiner, som 

ledelsen i koncernen ikke var klar over.  

Oplever du, at revisor følger en standardprocedure stringent, når der revideres efterfølgende 

begivenheder? Eller bliver der mere anvendt professionel faglighed og kendskab til virksomheden? 

(8.30) Her er der brug for forbedring. Man kan sagtens få tanken at, revisor bare anvender 

tjeklister til at få tjekket nogle ting af i stedet for at forholde sig til, hvad der foreligger.  

Er du tilfreds hvis revisorerne udfylder tjekskemaerne til perfektion, eller stiller du krav til at 

revisor også anvender sin faglige vurdering mere? (9.10) Tjekskemaerne er en defence revision 

(forsvar), der skal bevirke, at hvis noget går galt og man ender i en retssag, kan man dokumentere, 

at man har udført arbejdet. Skridtet videre er at forholde sig til tingene, og det kan man godt savne 

en gang imellem.  

Er det din opfattelse, at der har været en tendens i krisetiden til, at der har været flere regulerende 

begivenheder i årsrapporterne? F.eks. i tilfælde hvor debitorer er gået konkurs m.v. (10.00) Det må 

man nok sige. Pilen går den rette vej, der er mere, der bliver rettet op. Der er kommet mere fokus 

på det. 

Vil du mene, at efterfølgende begivenheder har en større indflydelse for hele revisionen, hvis det er 

en mindre virksomhed (f.eks. ejer ledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? (10.45) Det 

er svært, for hvor stor er skaderne dybest set, når det kommer til stykket. Skaderne er meget større, 

når vi snakker de store virksomheder (lige set at sjælsø gruppen er gået i rekonstruktion). Og 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 145 af 207 
 

(rang) det betyder mere for de store virksomheder. Typisk er du som revisor i de små ejer ledede 

virksomheder mere i kontakt med banken og andre finansielle kilder. 

Synes du, at virksomhederne er blevet bedre til at oplyse om efterfølgende begivenheder i deres 

regnskaber? (12.20) Det tror han. Han tror det tages mere alvorligt. Hvor meget er svært, der 

mangler ligesom en undersøgelse. 

Synes du revisorerne generelt er klædt godt nok på til at afdække området? (13.15) Han synes 

stadig der er stort behov for at revisorer har større kendskab til de standarder, de er forpligtiget til 

at anvende. FSR gør efter hans opfattelse nok opmærksom på, at de skal følges. Det handler mere, 

at det er de enkelte revisionsvirksomheder, der skal føle en større forpligtigelse til at anvende 

standarderne. Han mærker, når han snakker med nogen fra de store huse, at der i deres interne 

kurser er stort fokus på ISA standarderne og at forhøje niveauet.  

Er revisorernes arbejde på dette område generelt af en tilfredsstillende standard? (14.45) Kunne 

godt forbedres. Der er forskel. Der er sket et skred. De største gør noget ved det, og så er der nogen 

der hinker lidt bagefter. At der er fokus på området er ikke bare en forbipasserende ting. Det er 

noget, der har sat sig, og der tænkes mere i kvalitet. Der arbejdes meget i øjeblikket på 

forretningsmodellerne i revisionsvirksomhederne, så de kan imødekomme, de krav som en ændret 

omverden medfører. 

Hvor udmærker revisorerne sig ved at være stærke inden for efterfølgende begivenheder? (17.30) 

Det kan han ikke svare på. 

På hvilke områder er revisorerne knapt så stærke? (17.45) De er ikke så stærke til at udfordre 

ledelser og andet relevant personale i klientvirksomheder på en korrekt og fornuftig måde. 

Udfordringerne er ikke gode nok, man er ikke god nok i måden, man spørger på og attakerer på for 

at få den nødvendige dokumentation. Den gamle revisor bør inddrage den unge medarbejder og 

opdrage ham ift. denne disciplin. Kommer med et eksempel, hvor der er to revisorer, der skriver 

under  på regnskabet, hvor det typisk er den yngre medarbejder, der står for revisionen og til tider 

godt kan blive lidt snæversynet. Her er der brug for den erfarne revisor, der sidder sig ned og siger, 

forstår jeg kunden, hvem det er, hvilke varer sælger han osv. Mener godt man kunne udnytte det 

element, at senior revisor stod for den del af revisionen og inspirerede de andre i teamet til at skabe 

et kendskab til den kunde de reviderer. Nogen gange ses det, at ajourføringen med kendskabet ikke 

er helt up to date.  
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2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern og revision af going 

concern 

Er der, for dit vedkommende, forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis der 

er tale om en virksomhed i økonomiske problemer, kontra en der ikke er? F.eks. om der bør gås 

mere i dybden omkring forudsætningerne i virksomhedens fremtidige budgetter, bekræftelser fra 

tredjemand vedr. låneaftaler eller indhentning af støtteerklæringer m.v. til virksomheden? (21.00) 

Han nævner ISA 570 og siger, at hvis man læste den, kunne man snildt blive inspireret til vurdere 

going concern problemer. Udfordre ledelsen om det er en going concern eller ikke en going 

concern. (Svarer ikke rigtigt på spørgsmålet) 

Hvor central mener du, at revision af efterfølgende begivenheder er for going concern 

forudsætningen? Er den lige så vigtig, som den øvrige del af revisionen? (23.25) Mange af tingene 

hænger meget sammen. Det er de samme ting, man er inde og kigger på. Har selv da han var 

revisor koblet områderne sammen dokumentationsmæssigt i forhold til budgetter mv. Efterfølgende 

begivenheder kan risikere at medføre noget i forhold til going concern. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder oplever du typisk, der har medført, at driften ikke kunne 

fortsætte? Og kan man her sige noget om, hvad der karakteriserer de virksomheder? (24.30) De 

mest oplagte er insolvens. Helt fundamentalt kan likviditetsproblem medfører insolvens. Det kan 

godt blive kompliceret, hvis en virksomhed har fire forskellige banker, og der skal forhandles en 

aftale hjem i forhold til forlængelse af kreditten. Har oplevet, at en bank stillede som krav for 

forlængelse af kreditten, at bestyrelsesformanden gik af. Som revisionsbevis, for at 

bestyrelsesformanden skulle smides på porten, fik han ATP og andre store aktionærer til at skrive 

under på, at det vil stemme for. Det er ikke altid tydeligt bevis, man får, og der skal revisor være 

bedre til at udfordre. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Her tænkes på i takt med stigningen i 

antallet af virksomheder, der er gået konkurs? (Revisor føler måske i højere grad end tidligere, at 

han er nødt til at holde sig ajourført på virksomheden helt op til sin underskrift på erklæringen, da 

han kan komme i problemer, hvis konkursen umiddelbart efter går konkurs) (27.35) Ja, det er det. 

Et er at man tager forbehold. Et af de problemer han så, da han sad i revisornævnet var, at det kan 

godt være man tager forbehold, men at konklusionen ikke afspejler det forbehold, man har taget. 
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Revisorerne bør læse erklæringsvejledningen for at blive helt klar på, hvornår det er den ene type 

konklusion frem for den anden, 

Hvad er efter din overbevisning den hyppigste begivenhed/forhold til, at et going concern regnskab 

i forbindelse med revisionens afsluttende arbejder (efterfølgende begivenheder) skifter karakter og 

ikke længere kan aflægges efter denne forudsætning? (29.45) Vurderingen af boniteten af det 

tilsagn, der ligger fra banken om at forlænge engagementet. Der kan være forskellige fortolkninger 

af tilsagnet. Det er mange gange en skarp vurdering af de ting, man får og kvaliteten heraf. Det at 

opnå en gensidig forståelse af de ting, man får inden for dette område, er em tung proces. Har selv 

deltaget i et bestyrelsesmøde, hvor man havde den opfattelse, at man havde fået positivt 

kredittilsagn fra banken, men hvor revisor ikke delte den holdning og lavede et forbehold. Banken 

måtte indrømme, at de ikke har fået den endelige fornødne beslutningskompetence til at godkende 

kreditten.  

Hvor tit ser man regnskaber på balancedagen der skal opgøres efter nettorealisationsværdier for så i 

forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder, at det skifter karakter til at skulle opgøres 

ud fra en going concern forudsætning? (Positive begivenheder eller forhold). Skal man være særlig 

kritisk der, og er revisorerne generelt det? (32.45) Hvis man ændrer regnskabet til ikke at være et 

going concern regnskab, bliver det et afviklingsregnskab og forbeholdene forsvinder. Det er en 

anden begrebsramme, du går ind i. (Svarer omvendt på det). Ja det kan det godt. Det kan pludselig 

gå meget stærkt.  

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? (35.25) Ja, det er det langt 

hen ad vejen. Der hvor der er sket meget er inde for detailbranchen, hvor en hel del er gået 

konkurs, fordi de ikke har været omstillingsparate til internethandel (har ikke så meget med 

spørgsmålet at gøre). Hvornår begynder revisor at diskutere disse udfordringer med sine mindre 

kunder. 

Kan et indgående kendskab til en kunde (efter mange års samarbejde) godt blive en sovepude i 

forhold til at revidere efterfølgende begivenheder i et going concern perspektiv, eller ser du det som 

en overvejende positiv ting med indgående kendskab? (man arbejder ud fra at alt er som det plejer 
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at være) (37.30) Indgående kendskab er alfa og omega. Han skal stadig udfordre, udfordre er 

sådant et godt ord, kunden, ledelsen, ejer ledelsen på de ting. For mange er det rutine. 

Er revisorerne tilstrækkeligt opmærksomme på, hvis der kort tid efter 12 måneders perioden fra 

balancedagen (ledelsen har valgt ikke at vurdere en længere periode) skal forhandles kreditaftale 

med banken som er essentiel for at virksomheden kan fortsætte sin drift, så har de også en 

forpligtelse til at afdække, om den har indflydelse på going concern forudsætningen? (standarden og 

MS bog beskriver det scenarium)? (38.50) Det er der blevet større fokus på. Det går den rigtige vej. 

Den del der ikke tager dette alvorligt er efterhånden begrænset. Der er en stor del, der sikrer sig, 

hvornår der bliver genforhandlet kreditter m.v. Mange har i baghovedet, at de kigger på 12 

måneder frem fra underskriftsdatoen, som var gældende en gang. 

Hvordan klarer revisorerne sig generelt i forhold til vurderingen af going concern? (40.25) Generelt 

klarer de det fint. Det nytter ikke noget, man himler op, fordi der er sager, hvor der ikke er 

tilstrækkeligt fokus og dokumentation for going concern. Det er ikke et mega problem.  

Er det dit indtryk, at revisorerne laver de relevante handlinger, som er nødvendige for at vurdere 

going concern? (41.10) Ja, men det kunne godt dokumenteres og udfordres bedre. Har i deres 

program for de virksomheder, de er ude at tjekke i øjeblikket særligt fokus på going concern for at 

se om materielet er godt nok. 

Har den finansielle krise øget udfordringer for revisor i forhold til at afdække going concern, og 

hvordan? (41.55) Har man taget for mange forbehold? Er revisorerne blevet for nervøse og tager 

derfor forbehold. Et forbehold hvor det skulle have været en supplerende oplysning. 

Hvor stor en rolle spiller revisors faglige kompetence, når han skal afdække dette område? (43.10) 

Enormt meget. Det at forudse, hvornår noget går galt, det er svært. Nogle af baggrundene for, at 

det går galt kan være meget kompliceret.  

 

3. del: Forventningskløften 

Oplever du i disse år et øget fokus fra regnskabsbrugernes side på revisors vurdering af going 

concern? (44.05) Ja, det gælder især banksektoren. Der var en aktionær i TV-avisen, som i 
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forbindelse med Amagerbanken havde investeret sine penge i dens aktier. Han investerer jo ikke 

pengene pga. regnskabet. Men skylden skydes på ledelsen og revisor. Der er øget fokus. 

Er det din opfattelse, at der er de samme forventninger til vurdering af going concern hos revisor 

som regnskabsbruger? (45.10) Nej, der er en forventning om at revisor går ind og vurdere going 

concern, men om der er samme forventninger er han ikke sikker på. Der er gang i en proces, hvor 

der nok kommer flere krav om at revisor skal oplyse om, at der er taget stilling til going concern, i 

revisionspåtegningen. Og meget af det er affødt af regnskabsbrugers ønske om at vide mere, bl.a. 

om going concern. 

I hvor høj grad er forventningskløften et udtryk for, at revisionsbranchen ikke har fået 

kommunikeret ud, hvad der ligger bag revisors arbejde? (46.35) Vi lider lidt i Danmark under en 

erhvervsjournalistik, som sammenlignet med udlandet er elendig. Tyske aviser har en helt anden 

tilgang, når de snakker om revisorer og deres arbejde. De er meget mere stringent og går ind og 

ser på, er det ledelsens ansvar, revisors ansvar eller hvis ansvar er det. I Danmark hvis noget går 

galt, er det ligesom om, at det er revisorernes skyld. Går vi til Norge, er de meget mere fokuseret 

på, at det er et ledelsesansvar. Først når ledelsesdelen er afdækket, går de til revisor. I Danmark 

har vi revisornævnet, men vi har ikke et tilsvarende for ledelserne. Handler om at få 

kommunikationen fornuftigt behandlet i pressen.  

Har mediernes negative fokus på manglende modifikationer på påtegningen på et going concern 

regnskab med efterfølgende konkurs påvirket revisionsbranchens tilgang til vurdering af going 

concern? (48.30) Tror hvis du tager revisorforeningen (FSR), tager de omtalen i medierne alvorligt. 

Ved også, at de er kede af, at man ikke er stringent nok omkring, om det er ledelses- eller 

revisoransvar. Når medierne har fat i det, tager man det mere alvorligt.  

Undersøgelser viser, at der har været en stigning i forbehold og supplerende oplysninger på 

påtegningerne vedr. going concern de senere år på virksomheder som efterfølgende er gået konkurs 

– er det et udtryk for, at der sket indskærpelser for revisorerne inden for området eller er revisorerne 

bare løbende blevet klædt bedre på til at vurdere going concern? (49.30) Revisorforeningen, sager i 

Revisornævnet og tilsynsrapporter betyder, at der er kommet mere fokus på det. Revisorerne er 

blevet tudet ørene fulde omkring dette, så det bliver taget mere alvorligt. 

Tror du en blank påtegning for revisorerne har samme betydning for en regnskabsbruger? (50.30) 

Ja. (svarer ikke helt på det) 
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Synes presset fra nogle regnskabsbrugere at være større end fra andre? Og er der sket et skred i 

forventningspresset i takt med den finansielle krise? (53.40) Finanstilsynet ligger immervæk pres 

på.    

Er det din opfattelse, at visse revisorer til tider har ligget under for presset fra virksomheder ift. 

f.eks. at give en blank påtegning? (54.30) Ja, det ved jeg de har med min erfaring som revisor, og 

der er ikke blevet taget de forbehold, som der burde. Virksomheder kan være så store, at man ikke 

vil tage forbehold, nævner bl.a. Barclays i England og Danske Bank som eksempler. 

Hvordan forholder du dig til den kritik fra bl.a. medierne, der har været af revisionsbranchens 

manglende forbehold for going concern? Er den berettiget og nuanceret? (57.15) I nogen tilfælde er 

den berettiget, men i det store hele gør branchen, det fint. Hvor mange sager, kan man egentlig lige 

tage frem, ikke mange. Dokumentation, udfordring og revisors arbejde kunne godt trænge til lidt 

forbedring. 

 

Opfølgende spørgsmål til revisor 1: 

Efterfølgende begivenheder: 

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? 

Udgangspunktet er ISA 560. Eksempelvis er ISA´ens henvisning til A9 eksempler på spørgsmål en 

udmærket inspirationskilde! 

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden når du spørger ind til efterfølgende begivenheder? I 

ISA 560 står i daglig ledelse eller hvor det er passende den øverste ledelse.  

Hvordan vil du få dokumenteret eller bekræftet en forespørgsel? Afhænger af forholdene. Kan være 

et mødereferat eller kopi af mails. Herudover kan der være henvisninger eller kopier af 

perioderapporter eller lignende med en konklusion, der viser revisors gennemgang og konklusion. 

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? Tillid er vigtig; men selv hvor der er tillid, kan man opleve ledelser, der ikke har 

det fulde kendskab/overblik over eksempelvis en koncern. Efter min opfattelse er de amerikanske 

SOX regler omkring dokumentation ikke ledelsesfunderede men baserede på en bottom up 
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approach. Det ville være bedre med en risk mangagement tilgang, der var funderet i en top – down 

approach og tog hensyn til flere dimensioner i COSCO (intern kontrol). 

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? Det hænger for mig sammen med det jeg svarede ovenover. Jeg brugte det flere 

gange da jeg var praktiserende revisor til at få en god debat i gang med ledelser. 

Hvordan dokumenterer du de revisionshandlinger du har foretaget? Det indgår som en central del af 

revisionsdokumentationen på lige fod med andre revisionsbeviser. 

Going concern: 

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det, det samme? Grundlæggende hænger det sammen med den fundamentale forståelse af 

virksomheden jf. ISA 315 m.v. For mig handler det om forhold som kapitaltung ikke kapitaltung, 

kapitalbinding, driftens risiko sammenholdt med finansiel risiko, working capital og finansielt 

beredskab, operativ fleksibillitet, produkter og livscyklus, nye produkter i pipe-line osv.. Med andre 

ord er der mange faktorer, der spiller ind, når man ser på indikatorer på mulige going concern 

problemer. Derfor bliver revisors krav til dokumentation forskellig. Men budgetter og 

perioderegnskabet etc vil man altid indhente. 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære ift. At afdække om ledelsens going concern 

vurdering er passende? Man går konkurs på grund af insolvens og ikke på grund af insufficiens! 

Derfor er den primære vurdering likviditet og kapitalberedskab minimum 12 måneder efter 

balancedagen. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse på vurderingen om det er en økonomisk velfungerende virksomhed? For mig er det 

centrale at budgettet er det godkendte ankerbudget (bestyrelses og daglig ledelse). For mig er der 

kun 2 årsager til at et budget er forkert. 1) Egentlige budgetfejl i form af regnefejl, anvendelse af 

excell som altid har en iboende fejlmulighed ved dannelse af formler, og 2) Forkerte eller ændrede 

forudsætninger. Derfor er det primært disse 2 faktorer jeg hæfter mig ved gradueret efter om 

virksomheden er velfungerende. 
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Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen ikke vil acceptere dit forbehold for going concern? Nu har 

jeg rent faktisk i min tid som revisor taget forbehold for going concern i en større børsnoteret 

virksomhed, samt supplerende oplysning i en anden børsnoteret virksomhed om going concern. Så 

jeg har ikke oplevet modstrid med ledelserne. Tværtimod. Forbeholdet tog 9 timer at forklare på et 

bestyrelsesmøde; men det foregik i en god tone. Det andet var forberedt i lang 6 måneder før 

aflæggelsen af årsregnskabet. Sidstnævnte bevirkede at ledelsen kunne diskutere og forberede 

bankerne på den situation virksomheden kunne ende i. Hvis man skulle komme i en situation, hvor 

en ledelse ikke ville anerkende forbeholdet, kan man ende i en situation, hvor man må gå! 
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7.6 Referat af interview med revisor 2 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? Svært område at afdække, da man ikke har tal man 

kan gå ud fra. Handlinger vil primært være ved forespørgsler. Derudover en opdateret balance plus 

bogføring. Kan sagtens trække på erfaring fra tidligere år (her uenig med Ole Neerup – se på hvad 

standarden siger). Kendskab til kunde meget vigtigt. 

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? 

Forespørgsler er som udgangspunkt ikke stærkt bevis, men kan følges op af et stærkere bevis. 

Kommer med godt eksempel. Stærke og svage beviser er som i den øvrige del af revisionen. 

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? Begge dele. 

Har en mental checkliste på 3-4 ting som skal gennemgås. Var under spg. 1 inde på det. Bruger 

professionel dømmekraft i den enkelte sag ift. særlige områder, man skal være opmærksom på. 

Herunder risikoområder, f.eks. værdiansættelse af debitorer. 

Checkliste for stringent? (7.30) Ja, man kigger ikke altid ud over checklisten for at se på de 

kundespecifikke forhold. Man kan godt spørge generelt og få en råbalance, men er ikke godt nok til 

at blive specifik. En af årsagerne kan godt være, at opgaverne bliver skubbet nedad til mindre 

erfarne medarbejdere.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? (8.45) Ja, hensatte forpligtelser (retssager), hvor der er en usikkerhed, som skal 

afklares. Ellers der hvor der har været risiko generelt i revisionen. 

Hvor ofte har du måtte ændre et regnskab i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder 

(regulerende begivenhed), og er det noget som ofte forekommer, når man reviderer området? 

(11.00) Meget sjældent hvis nogensinde. Har en erindring om, at han har noteoplyst eller oplyst i 

ledelsesberetningen. 

Er det din opfattelse, at der har været en tendens i krisetiden til, at der har været flere regulerende 

begivenheder? F.eks. i tilfælde hvor debitorer er gået konkurs m.v. (11.40) Nej, ikke på mine 

kunder. Hvis debitor er gået konkurs i efteråret er det f.eks. ikke en regulerende begivenhed.  
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Har du nogen oplevelser med virksomheder, hvor der er indtruffet en efterfølgende begivenhed, 

som du mener, skulle påvirke regnskabet, men hvor ledelsen ikke ønskede det? Påføre den min 

revisionsdifference og vurdere den i forhold til væsentlighedsniveau mv.  

 Vil du mene, at efterfølgende begivenheder har en større betydning/indflydelse for hele revisionen, 

hvis det er en mindre virksomhed (f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? 

(14.15) Nej, det er svært at sige noget entydigt. Vil vende det om og sige, at det er en større risiko 

for større virksomheder. Der sker mere i de større virksomheder end i de mindre, der ofte kører 

uændret. Forholder sig til alle typer af begivenheder. Er enig i betragtningen vedr. den enkelte 

debitors konkurs, der kan være et dødsstød for en mindre virksomhed. 

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder i forhold til hvis det var en virksomhed, du havde revideret 

gennem en årrække? (16.30) Udgangspunktet er det samme som ved alle andre kunder, men der er i 

standarderne nogle steder hvor man kan gøre brug af tidligere års revisionsbevis, så derfor skal 

der laves nogle yderligere handlinger. 

Synes du, at virksomhederne er blevet bedre til at oplyse om efterfølgende begivenheder i deres 

regnskaber? (17.45) Synes ikke der har været en bedring. Ser ofte, at der bliver svaret nej til, om 

der har været efterfølgende begivenheder. 

Er der, for dit vedkommende, forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis der 

er tale om en virksomhed i økonomiske problemer, kontra en der ikke er? F.eks. om du går mere i 

dybden omkring forudsætningerne i virksomhedens fremtidige budgetter, bekræftelser fra 

tredjemand vedrørende låneaftaler eller indhentning af støtteerklæringer m.v. til virksomheden? 

(18.15) Ja, det vil der være, og det er man også nødt til iht. standarderne. Betydelig usikkerhed om 

going concern medfører skærpende krav til den dokumentation, der skal indhentes. Kritisk i forhold 

til budget de første tre måneder. 

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en påtegning på et regnskab, 

der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter balancedagen 

er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende forlængelse af 

kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? (20.00)Nej. 
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Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Og kan man her sige noget om, hvad der karakteriserer de virksomheder? (21.00) 

Det kan være meget forskelligt. Det mest almindelige er, at en stor kunde går konkurs. To forhold 

man bliver ramt af her. Typisk har nogle penge til gode, som man ikke får, samt at man mister 

noget fremtidig omsætning. Eller lånebetingelser som bliver brudt viser ajourført bogføring, hvilket 

kan medføre at lånet forfalder til betaling og kan dermed betyde, at going concern forudsætningen 

ikke længere holder. Ikke selv haft kunder, der ikke har overholdt lånevilkår, men har hørt om det. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern?  (22.50). Ja, i enhver revision er der 

fokus på væsentlighed og risiko og i en krisetid, vil der være større risiko for at going concern 

forudsætningen brister. Nødt til at udvide de handlinger, vi snakkede om indledningsvist og have 

mere fokus på going concern. 

Har du nogensinde revideret et selskab, hvor regnskabet på balancedagen skulle opgøres efter 

nettorealisationsværdier for så i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder, at det 

skifter karakter til at skulle opgøres ud fra en going concern forudsætning? (Positive begivenheder 

eller forhold) (23.30) Nej 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? (24.10) Ja, det er det. Der er 

ikke så mange forhold, der skal tages hensyn til som ved en større virksomhed. 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? (25.00) Det bør være 

en fordel med et indgående kendskab, da man kan målrette revisionen, men det kan også blive en 

sovepude, og man bare gør som sidste år. Det har man hørt historier om, og noget jeg selv har 

oplevet. Ansvaret ligger hos den opgaveansvarlige revisor at spørge ind til, at medarbejderne ikke 

bare reviderer som tidligere år medmindre, der er god grund til det. 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og skal der overhovedet tages stilling til going concern der? (26.00) Vil tage 

højde for den i sin vurdering af going concern vurderingen. Kan ikke bare lukke øjnene for, hvad 
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der sker efter de 12 måneder. Ikke tage kontakt til banken, da der kan ligger noget tavshedspligt. Vil 

benytte sig af de procedure, som skønnes nødvendige. Det kunne f.eks. være at spørge ind til, om 

der er kreditaftaler, der skal genforhandles. Få revisionsbevis for at banken har forlænget kreditten 

eller i hvert fald er villige til det. 

Hvordan vil du agere i forhold til en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er uvist, at 

regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? (27.30) hvis usikkerheden er 

tilstrækkeligt oplyst i regnskabet, vil han lave en supplerende oplysning. Hvis usikkerheden ikke er 

tilstrækkeligt omtalt kan det medføre et forbehold. 

Forventningskløften 

Oplever du i disse år et øget fokus fra regnskabsbrugernes side på efterfølgende begivenheder og 

heraf going concern? (28.30) I hvert fald øget fokus på going concern, ingen tvivl om det. Going 

concern og efterfølgende begivenheder er to forskellige discipliner, men de har selvfølgelig en 

fælles mængde. 

Synes du, der er en forventningsafstemning, når vi snakker vurdering af going concern mellem 

revisor og regnskabsbruger, f.eks. banken? (29.15) Der er i hvert fald en forventningskløft, det er 

der ingen tvivl om. Regnskabsbruger har den holdning, hvis revisor har afgivet en blank påtegning, 

har revisor mere eller mindre garanteret, at virksomheden ikke vil gå konkurs de næste 12 

måneder. Omvendt kan man så også slutte, at har revisor afgivet en blank påtegning og 

virksomheden går konkurs inden 12 måneder, så må revisor have overset noget eller lavet en 

fejlrevision, men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Han glemmer ikke sidste år, da Tønder 

Bank gik konkurs i forlængelse af en blank påtegning, hvor minister Annette Vilhelmsen i TV-Avisen 

tonede frem og sagde, at nu havde de fået en blank påtegning, så derfor måtte revisor have gjort 

noget forkert. Det er et godt eksempel på at selv ministeren ikke er klar over, hvad revisors arbejde 

indebærer. Det var meget skræmmende. 

I hvor høj grad forventningskløften et udtryk for, at revisionsbranchen ikke har fået kommunikeret 

ud, hvad der ligger bag revisors arbejde? (31.30) Det er helt klart en kilde til forventningskløften, 

det er helt klart. Det kunne være, at man skulle formulere påtegningen anderledes. Det kunne være 

FSR skulle informere bedre, det kunne være at den enkelte revisor skulle informere bestyrelsen 

bedre i sit revisionsprotokollat. Eller gør alle tingene på en gang. I hvert fald få tydeliggjort, hvad 

en blank påtegning betyder. 
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Har mediernes negative fokus på manglende modifikationer på påtegningen på et going concern 

regnskab med efterfølgende konkurs påvirket din tilgang til revisionen, herunder revision af 

efterfølgende begivenheder? Eller kan man sige noget om det har påvirket revisionsbranchen som 

helhed? (32.40) Nej, det synes han ikke. Standarderne er som de hele tiden har været, og man kan 

ikke tage flere forbehold bare fordi medierne siger noget, men når det så er sagt, er der ingen tvivl 

om, at det ligger i baghovedet, at der er øget risiko for going concern problemer i en krisetid. 

Undersøgelser viser, at der de senere år har været en stigning i forbehold og supplerende 

oplysninger på påtegningerne vedrørende going concern – er det et udtryk for, at der sket 

indskærpelser for revisor inden for området? Eller er revisionsbranchen presset af 

regnskabsbrugerne til at tage et forbehold eller lave en supplerende oplysning, hvor der reelt set 

ikke er grundlag for det? (33.30) Vi kom ind i årtusindskiftet, hvor der sjældent blev taget 

supplerende eller forbehold for going concern, og så kom krisen, og der var lidt træghed ift. at 

omstille sig og inden det gik op for revisor, at der var virksomheder med going concern problemer 

eller mangel på going concern. Derfor ser vi en stigning i supplerende oplysninger og forbehold. 

Man begynder at komme ud af den standard, der hedder en blank påtegning. Tror ikke der som 

udgangspunkt bliver taget supplerende oplysninger eller forbehold, som der ikke skulle tages. Der 

vil altid være en mængde forbehold som tages og ikke tages, men tror ikke man kan snakke om en 

egentlig tendens. Tendensen er snarere, at dem der bør tages bliver taget. I gamle dage var der 

mere den holdning, at man ikke tog forbehold, fordi man ikke gad, kunden blev sur eller banken 

stillede for mange spørgsmål. 

Har du oplevet, at du har måttet tage et forbehold for going concern som følge af en efterfølgende 

begivenhed, hvor ledelsen har undsagt dig eller har stået uforstående over for det? (36.15) Nej 

Synes presset fra nogle regnskabsbrugere at være større end fra andre? (37.00) Bankrevisorerne har 

oplevet et pres fra Finanstilsynet og medierne, men har ikke selv oplevet det. Det er nogen år siden, 

at han var bankrevisor.     
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7.7 Interview med revisor 3 

Baggrund: Har arbejdet med revision siden 1995 og startede i Holstebro. I perioden 1995 til 2002 

sad revisor 3 med SMV segmentet. Blev Statsautoriseret revisor i 2006. Revisor 3 har en 

kundeportefølje på ca. 15 kunder, hvoraf de to er børsnoterede kunder. Brancherne er blandet men 

dækker blandt andet over investeringsselskab, teleselskab og landbrug. Revisor 3 har tidligere været 

en del af den regnskabsfaglige afdeling, og er stadig lidt løst tilknyttet. Herudover har han undervist 

internt i PwC siden 2006 og undervist i ekstern rapportering på CMA i to års 2008-2009. 

 

1.del: Spørgsmål vedrørende revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? Der startes med at kigge på ledelsens rapportering og 

der spørges ind til denne, hvis der er uklarheder. Der tages en snak med kunden, stiller 

regnskabschefen spørgsmål, der kunne f.eks. være om en omstrukturering og henter yderligere 

materiale herpå. Der kigges ydermere på bestyrelsesreferater, hvis de ikke foreligger kigges der på 

agendaen til mødet, for at se hvad der er blevet drøftet. Herefter tages der en snak med 

regnskabschefen om, hvad der evt. skal medtages i årsrapporten. 

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? Det 

vil typisk være virksomhedens månedsrapportering, hvor denne gennemgås og der bliver stillet 

opfølgende spørgsmål. Yderligere vil der blive afholdt interviews med ledelsen/regnskabschefen. 

Følger du en standardprocedure (tjekliste) stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? Det er en fast 

procedure at følge tjeklisten der er udarbejdet internt i revisionsfirmaet med vægt på standarderne. 

Der tages en snak med regnskabschefen, jura med flere, hvis det er relevant. I de store 

virksomheder modtager revisor for nogle kunder en nyhedsmail med begivenheder i selskaberne, 

herved kan nogle af de efterfølgende begivenheder opfanges. Nogle gange henvender kunderne sig 

selv for at søge rådgivning mht. oplysningerne om efterfølgende begivenheder. Der sker, at der 

afgives specifikke erklæringer vedr. efterfølgende begivenheder, f.eks. nye lån eller aktieforhøjelse. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? Nej, bruger så vidt muligt ikke erfaringer fra sidste år, ofte er en 
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efterfølgende begivenhed ikke den samme hvert år og i så tilfælde, vil den ofte ikke være væsentlig 

hvis det er den samme hvert år.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? Det kan være eventuel forpligtelser i form af retssager, nedskrivninger eller 

debitorer – dette er ofte en regulerende begivenhed, da man kender til forholdene på balancedagen, 

men skønnet er ændret sidenhen. Hvis virksomheden opkøber mange virksomhederne følger man op 

på, om der har været flere opkøb efter balancedagen. 

Hvor ofte har du måtte ændre et regnskab i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder 

(regulerende begivenhed), og er det noget som ofte forekommer, når man reviderer området? Der er 

i gennemsnit ca. et tilfælde pr. år. Det kan f.eks. være at ledelsen er opmærksom på et forhold, men 

har glemt at informere om det. I år har der været to tilfælde et med en omstrukturering og et med en 

rekonstruktion. 

Kan man sige noget om, der er en overvægt af ikke-regulerende eller regulerende begivenheder, når 

der aflægges regnskab? Der er en overvægt af ikke-regulerende begivenheder, da der går noget tid 

fra balancedagen til regnskabet aflægges og de regulerende begivenheder derfor når at komme med 

før vi reviderer. 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? Sidder kun med store virksomheder 

nu, men det vurderes at være det samme uanset størrelse. 

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? Der bruges lidt mere tid, da der er mindre kendskab til virksomheden og der ikke er 

opbygget en tillid endnu. Der bruges f.eks. længere tid på interviews, hvor der stilles flere 

spørgsmål. 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Er der, for dit vedkommende, forskel i tilgangen til revision af efterfølgende begivenheder, hvis der 

er tale om en virksomhed i økonomiske problemer (på balancedagen), kontra en der ikke er? F.eks. 
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om du går mere i dybden omkring forudsætningerne i virksomhedens fremtidige budgetter, 

bekræftelser fra tredjemand vedr. låneaftaler eller indhentning af støtteerklæringer m.v. til 

virksomheden? Der udføres en række ekstra handlinger f.eks. kredittilsagn, going concern 

beskrivelse, budget gennemgang. Forhandlinger med banken om kredittilsagn følges og vurderes.  

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? Nej, det er ikke sket for nogen af mine kunder. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Og kan man her sige noget om, hvad der karakteriserer de virksomheder? Ikke 

relevant. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? Ja, der er øget fokus på going 

concern som derved medfører en øget fokus på efterfølgende begivenheder. Revisionshandlingerne 

er de samme, men testtrykket er øget. Der er mere fokus på området internt og der er lavet 

workshops om emnet samt andre dele af revisionen. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Ja, det er nemmere at 

gennemskue en lille virksomhed, hvor der ikke er så mange led og derved bliver revisionen ikke så 

kompleks som på de større virksomheder. 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok?  Ja, men det ses ikke 

som værende et problem. Revisor kan have et godt branche kendskab og ved, at selvom der er krise 

klarer branchen sig godt nok f.eks. telebranchen. 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 
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fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? Har ikke været ude for 

det tilfælde. Som offentlighedens tillidsrepræsentant bør revisors sikre sig, at forholdet er oplyst, 

men svært at tage et forbehold, da det ikke ligger inden for hans oplysningsperiode. Det skal her 

vurderes, hvor stor usikkerhed der er og der skal indhentes revisionsbevis herfor. 

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

uvist, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? Hvis en usikkerhed er godt 

beskrevet skal der gives en supplerende oplysning. Revisor prøver at indhente bevis helt op til 

underskriftsdagen for derved at begrænse sin usikkerhed. Det afhænger af graden af usikkerheden.  

3. del: Forventningskløften i en efterfølgende begivenheders kontekst 

Oplever du i disse år et øget fokus fra regnskabsbrugernes side på efterfølgende begivenheder og 

going concern? Der er generelt mere fokus på going concern og herunder så efterfølgende 

begivenheder.  

Synes du, der er en forventningsafstemning, når vi snakker vurdering af going concern mellem 

revisor og regnskabsbruger, f.eks. banken? Nej ikke fra bankfolk, de kender revisor arbejde. Det er 

mere fra de enkelte aktionærer. 

I hvor høj grad forventningskløften et udtryk for, at revisionsbranchen ikke har fået kommunikeret 

ud, hvad der ligger bag revisors arbejde? Regnskabsbrugerne har længe gerne ville have et bedre 

indblik i årsrapporten, og der er derfor et forslag nu om en uddybelse af revisionspåtegningen med 

uddybelse af de væsentligste revisionsområder. 

Har mediernes negative fokus på manglende modifikationer på påtegningen på et going concern 

regnskab med efterfølgende konkurs påvirket din tilgang til revisionen, herunder revision af 

efterfølgende begivenheder? Eller kan man sige noget om det har påvirket revisionsbranchen som 

helhed? Det er revisionsbranchen som helhed, specielt er der kommet mere fokus på den finansielle 

område. 

Undersøgelser viser, at der de senere år har været en stigning i forbehold og supplerende 

oplysninger på påtegningerne vedr. going concern – er det et udtryk for, at der sket indskærpelser 

for revisor inden for området? Eller er revisionsbranchen presset af regnskabsbrugerne til at tage et 

forbehold eller lave en supplerende oplysning, hvor der reelt set ikke er grundlag for det? Der er 

grundlag for det og krisen har bidt sig fast. Der blev udført det samme arbejde, men alle troede det 
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gik over, så derfor blev der taget færre forbehold/supplerende oplysninger. Det var en mere 

optimistisk tilgang end der ses i dag. 

Har du oplevet, at du har måttet tage et forbehold for going concern som følge af en efterfølgende 

begivenhed, hvor ledelsen har undsagt dig eller har stået uforstående over for det? Nej. Ved 

supplerende oplysninger er det drøftet med ledelsen og de har været forstående over for det. 

Har krisen medført flere sager, hvor der har været uenighed med ledelsen om et forbehold for going 

concern? Der har været flere drøftelser med ledelsen, men virksomheden har normalt selv været 

opmærksom på problemet. 

Synes presset fra nogle regnskabsbrugere at være større end fra andre? Det kan ikke vurderes, da 

der ikke er direkte kommunikation med regnskabsbrugeren.   

Er det blevet lettere eller sværere at afdække going concern i den krisetid, vi befinder os i? Det er 

blevet sværere. Der er flere situationer, hvor der skal udføres flere handlinger. Nogle gange er det 

uigennemskueligt hvad banken vil og det er svært at forudsige. 
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7.8 Referat af interview med revisor 4 

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? (0.30) Det primære er ren forespørgsel hos ledelsen 

og økonomimedarbejderen om der er sket noget efterfølgende. Det kan både vøre store 

begivenheder og begivenheder på basalt niveau – om der er kommet fakturaer som ikke er blevet 

bogført. Nummer to er at kigge på et månedsregnskab, hvis et sådant er udarbejdet for den 

efterfølgende periode, f.eks. januar og februar og se, om der er nogle usædvanligheder i 

regnskabet. Nummer tre indhenter han advokatbrev og taler med intern juridisk afdeling for at se, 

om der er sket en udvikling i retssager. Nummer fire, følge op på om der er sket ændringer i 

regnskabsmæssige skøn, om der er sket noget med den viden, de har på den dag, de aflægger 

regnskabet. 

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? 

(1.30) Han tror, der er mange der bare baserer sig på forespørgsler, men et stærkt revisionsbevis 

får du ikke her på samme måde i form af ekstern bekræftelse, når du afstemmer en bank. Et stærkt 

revisionsbevis på efterfølgende begivenheder er en månedsrapport eller opdaterede 

generalforsamlingsreferater eller bestyrelsesmødereferater eller mødereferater generelt fra 

ledelsen. Altså skriftlig dokumentation, der kan bekræfte eller afkræfte om der er sket noget på de 

tal, du har revideret.    

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? (2.20) Ja, det 

gør vi formelt i de større virksomheder. Der er en tjekliste/revisionsprogram, men det er meget 

baseret på den professionelle dømmekraft, der skal være med til at styre, hvad han skal fokusere på 

i den givne virksomhed. Selvfølgelig bruges tjeklister, der gennemgår det vigtigste, men den følges 

ikke stringent. Det kræver, at du har et godt kendskab til hvordan tingene forholder sig og hvordan 

trenden er. Så det kræver, at du har et godt kendskab, men det har du allerede i forbindelse med 

ISA 315 vurdering. Så på baggrund af kendskabet skal du kunne sige om der efterfølgende sker 

noget, der afviger fra de normale trends. Men der er ingen tvivl om, at der i praksis kræves stort 

kendskab om virksomheden for at man efterfølgende kan sige noget om en udvikling, der ser sort ud 

eller ser alarmerende ud.  
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Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? (3.30) Intern juridisk afdeling, CFO’en, CEO’en eller bare helt almindelige 

regnskabsmedarbejdere og økonomimedarbejdere. 

Hvordan vil du dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? (3.50) Kan kun gøre det skriftligt i 

form af hvem du har talt med og hvilken dato og kombinere det med bekræftelse via 

ledelseserklæringen. Hvis det er meget væsentligt kan du bede ledelsen om at lave et notat.  

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? (4.20) Det spiller en vigtig rolle. Du skal have tillid til ledelsen generelt i 

forhold til dens integritet for, at du overhovedet ønsker at stole på dens forespørgsler. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? (4.35) Nej, det vil han ikke sige. Det er nyt fa år til år, så en stor del af 

revisionen er ikke baseret på tidligere år. 

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? (5.00) Ja det er der. Primært skyldsmæssige poster. Værdiansættelse af debitorer, 

hvis deres debitor er gået konkurs efterfølgende. Eller en retssag, eventualaktiver eller eventuel 

forpligtelser. Varelager hvis der lige pludselig er stort fald i deres nettorealisationsværdier. 

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? (5.30) Han mener, at det i praksis ikke er noget man bruger alt for meget krudt på at 

dokumentere det. Det er en af de udfordringer, der er i praksis at kunne vurdere virksomhedernes 

procedurer i forhold til at afdække området. Det han selvfølgelig gør er, at han ser på 

ledelsesberetningen, hvor de har skrevet om efterfølgende begivenheder og spørger så til hvilken 

proces, de har været igennem internt, om de har konsulteret intern juridisk afdeling eller salgsfolk 

om der er noget der. Altså en gennemgang af den proces virksomheden har været igennem til at 

fange efterfølgende begivenheder. 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? (6.40) Nej, det vil han ikke sige. 

Han har den samme tilgang. Det foretages selvfølgelig på lidt andre måder, fordo du typisk ikke 

har månedsrapporter, da de først bliver lavet senere. Men som udgangspunkt ændrer det ikke hans 

tilgang til efterfølgende begivenheder. 
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Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? (7.10) Nej, det vil han ikke sige, for det hjælper ham ikke synderligt meget, at han har 

revideret efterfølgende begivenheder tidligere. Selvfølgelig giver dem ham en eller anden komfort, 

men der er meget få ændringer mellem en ny og en ikke ny virksomhed. 

Synes du det er et område, der kræver specielle færdigheder som revisor sammenlignet med den 

øvrige del af revisionen? (7.45) Det vil han ikke sige. Det er en del af hans cover revision. Du er 

inde og planlægge fra start af, så du kender virksomheden og ved hvilke poster, du skal fokusere på. 

Så det kræver ikke særlige kompetencer eller færdigheder. 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? (8.05) I et memo, i et Excel ark 

eller revisionsprogram, et eller andet sted skriftligt i revisionsdokumentationen. 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? (8.35) Hans 

professionelle skepsis er signifikant forhøjet, herunder timingen af, hvornår de aflægger 

regnskabet. Her er der typisk om de kan få deres lånebetingelser refinansieret og om de kan få 

kreditten forlænget. Meget fokuseret på, at de kriterier indtræffer, og at de kan objektivt kan bevise 

dem, altså at de har fået en skriftlig bekræftelse fra banken, så der ikke er væsentlig usikkerhed. 

Der er ingen tvivl om, at der er mere professionel skepsis, når der er tale om en virksomhed i going 

concern problemer efterfølgende i forhold til at få solid dokumentation. 

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme? (9.30) Hvis det er en sund virksomhed er det mere de sædvanlige 

procedurer i forbindelse med efterfølgende begivenheder, som han talte om indledningsvist. 

Hvordan ændrer det din revision, hvis virksomheden er going concern pr. balancedagen, men det 

ændrer sig inden underskriftsdato? (9.45) Du er krav til, at der revideres frem til 

underskriftsdatoen. Er i tvivl om hvad vi mener. Det giver ikke så meget mening. 
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Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? (10.40) Hvis han ved inden underskriftsdatoen at der er en 

manglende forlængelse af kreditaftalen eller at en storkunde er gået konkurs, vil han ikke lave en 

blank påtegning. Man ser det ofte i praksis, at der indtræder begivenheder, såsom en kundes 

konkurs eller en manglende notering, men det vil aldrig være sådan, at man vil lave en blank 

påtegning. På spørgsmålet om der er sket en udvikling i efterfølgende begivenheder i den tid, vi 

befinder os i, svarer han, at det er der utvivlsomt. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? (11.15) Primært er det lånevilkår, der ikke er overholdt, eller at de ikke har kunnet 

få refinansieret nogle af deres lånevilkår. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? (12.40) Det synes han. Der er ingen 

tvivl om, at der er langt mere fokus på det. Jo flere problemer, des mere arbejde skal man lave. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? 

(13.00) Forstår ikke lige spørgsmålet. Efter uddybning af spørgsmålet siger han, at det siger sig 

selv. Jo større og mere komplicerede transaktioner, der er, jo sværere.   

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? 

(14.00) Forstår heller ikke det spørgsmål. Han har ikke set det i praksis eller oplevet det i praksis. 

Når der er going concern er man altid ekstra opmærksom og din professionelle skepsis altid ekstra 

forhøjet. Man vil i den grad udfordre ledelsen mere. 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? (15.00) Jeg vil tage 
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stilling til det. Jeg vil kigge på det utvivlsomt og bede ledelsen om at udvide deres 

vurderingsperiode. 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? (15.40) Der er jo mange. Primært ved gennemgang af budgettet, 

cash flow budgettet, om de kan opfylde deres forpligtelser i takt med de forfalder. Vurderingen af 

rimeligheden i budgettet er det afgørende. Se på hvad der er alternative finansieringskilder, hvad 

kan de få fa ejerne, fra tilknyttede selskaber og moderselskaber. Hvordan har de historisk 

performet i forhold til budgetter, de har lagt. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? (16.20) Kigger på 

deres forretningsplan, kigge på deres budget og få et budgetnotat. Kigger på de historiske tal for at 

se, om de har tænkt sig at lave en hockeystav. Se om det rimeligt, om der sammenhæng mellem 

budgettet og hvordan, de har performet tidligere. Hvis det er økonomisk velfunderet virksomhed 

med en egenkapital på 1 mia. er han ligeglad, fordi de kan gå ud og tabe en milliard. Hans dybde i 

revisionen og hans professionelle skepsis er naturligvis lavere, hvis det er en sund virksomhed. Da 

de er mere polstret og kan absorbere flere budgetafvisere. 

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? (17.30) Så er vi inde i 

vores påtegningssituation. Om der skal tages forbehold alt efter om det er væsentligt eller 

supplerende oplysning. 

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? (18.20) Hvis de ikke vil acceptere, må revisor træde af. 

Hvad vil din reaktion være, såfremt du bliver bekendt med forhold efter underskriftstidspunktet, 

men inden generalforsamlingen som ville ændre din konklusion på regnskabet? (18.30) Han 

henviser til standarden. Han slår det op, hvis han skal bruge det. Det er ikke noget, han har oplevet. 

Hos dem han reviderer, er der kort imellem bestyrelsesmøde og generalforsamlingen.  
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7.9 Referat af interview med revisor 5 

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? (0.30) Det er ikke ham selv, der foretager det. Det er 

hans kollegaer, men han beder dem om, at få en bogføringsbalance, der viser hvordan det er gået 

fra statusdagen og frem til i dag. Det tjekkes af ved forespørgsler, om den er korrekt. Derudover 

foretager han interviews med den der typisk har mest styr på økonomien og den daglige drift, men 

ellers vil det være chefen. Der vil især blive kigget på, om driften har været kritisabel drift i året 

før, hvordan ser det så ud i det nye år. Fortsætter udviklingen eller er trenden vendt. Hvis der er 

stor nok egenkapital at tage af, er det ikke så vigtigt at fokusere på. Det er godt nok mere going 

concern end efterfølgende begivenheder. I forhold til debitorer og hensatte forpligtelser, er det 

noget man spørger ind til, om der er kommet en afklaring på i den efterfølgende periode. Hvis der 

er usikkerhed om en debitor eller den er væsentlig, vil man have fokus på dem i sin revision, men 

det er mere i relation til revision af den enkelte post end efterfølgende begivenheder.   

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? 

(3.30) Typisk får vi en bogføringsbalance fra 1. kvartal, som de har lavet i forbindelse med 

momsen, hvor vi ved forespørgsel spørger om bank, kreditorer og debitorer stemmer. Derudover 

spørger man bogholder, om der sket noget specielt. Mener det er stærkt bevis, hvis man har en 

afstemt balance. Der hvor der er udfordringer er, hvis der ikke ligger noget bogføring, der spørges 

om hvordan udviklingen har været på kassekreditten, om den er steget meget eller faldet meget.  

Følger du en standardprocedure (tjekliste) stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? (4.15) De har 

en tjekliste, men den er mere til inspiration. Overordnet set revideres ud fra, hvad deres 

mavefornemmelse siger, og hvad deres professionelle faglighed siger. Kendskabet betyder meget. 

Du kan sagtens have en virksomhed som oplever sæsonudsving, hvor de på årsbais har et fint 

resultat, men de første måneder af året ikke har noget produktion. Her gås ind og kigge på, 

hvordan udviklingen har set ud de tidligere år. Det kan også være en entreprenør som har et krav 

mod sig vedr. udbedring af nogle skader, hvor det ikke er bogført i regnskabet, men hvor man via 

sit kendskab kan gå til den i virksomheden, som man ved har viden om det. Omkring regulering 
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nævner han, at man inde for solcelleindustrien har oplevet at tilskuddet er blevet fjernet, hvilket har 

betydning for efterfølgende begivenheder. 

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? (6.00) I 

forhold til balancen spørges ind til om banken afstemt, om der er ekstra mange debitorer og 

hvordan ser omsætningen ud. Forespørgsler er udgangspunktet, derefter vil han gå analytisk til 

værks, hvis han har set, nogle poster der har ændret sig væsentligt. 

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? (7.00) Det er der svaret under spørgsmål 1. 

Hvordan vil du dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? (7.10) Vil dokumentere det i 

arbejdspapirerne, hvem han har talt med og hvilken dato snakken har fundet sted, og hvad 

resultatet af samtalen var.  

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? (7.30) Det spiller en stor rolle. Han har haft kunder, hvor han har fået en 

balance, men har krævet at se deres afstemninger af bank og løn for at sikre sig, at det materiale, 

han kiggede på, var rigtigt. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? (7.45) Det spiller kun en rolle, hvis der har været noget ekstraordinært 

fra de tidligere år, når man ser på efterfølgende begivenheder. Det tages dog også i betragtning, 

hvis ledelsens vurderinger generelt er for. 

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? (8.45) Debitorer, igangværende arbejder og banken. 

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? (9.00) De virksomheder, som han sidder med har ikke nogen forretningsgange til at 

identificere efterfølgende begivenheder. Der er ikke noget, der er nedfældet. Det er mere ejerens 

tanker. 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? (9.30) Udgangspunktet er nej, man 

kunne have en situation, hvor det er en ejerledet virksomhed, hvor det ikke gjorde den store forskel 
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om efterfølgende begivenhed kom med det ene eller andet år. Der vil man stadig gå ind og 

periodisere korrekt, så regnskabet bliver korrekt.  

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? (10.00) Der er ikke noget specifikt, han vil sikre sig i forhold til normalt. Han vil blot 

sikre sig, at den økonomirapport, han får, er korrekt.  

Synes du det er et område, der kræver specielle færdigheder som revisor sammenlignet med den 

øvrige del af revisionen? (10.20) Nej 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? (10.30) Typisk ved notater i 

forhold til de forespørgsler, han har foretaget. 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? (11.00) Hvis 

der er going concern problemer beder vi typisk om, at der bliver lavet et budget, som kontrolleres 

op til den realiserede udvikling. Sammenholder det også med, hvordan det var i samme periode året 

før. Der skal de kunne specificere de forskelle, der er. Et eksempel kunne være, at virksomheden 

regner med en større omsætning og bruttoavance end tidligere, der skal de så gå ind og spørge 

virksomheden, hvad de baserer det på. Sanserne er mere skærpede i forhold til efterfølgende 

begivenheder, hvis der er going concern problemer. Mange gange trækkes regnskabet også så lang 

tid som muligt, f.eks. helt hen til slutningen af maj for så er 5/12 af året gået. Det bliver også 

meddelt kunden, at de kan få et udkast ud tidligere, men ikke et regnskab med påtegning 

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme? (12.00) Er svaret på under efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund 

virksomhed. Vender tilbage til going concern og fortæller, at hvis det er sådan, er det typisk ejeren, 

der kæmper for sin egen privatøkonomi. Dokumentation for ejerens udtalelser, for det kan sagtens 

tænkes, at han ikke er så objektiv som i en normal situation. 
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Hvordan ændrer det din revision, hvis virksomheden er going concern pr. balancedagen, men det 

ændrer sig inden underskriftsdato? Sprunget over. 

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? (13.00) Har haft få eksempler, hvor de har haft et fornuftigt 

regnskab, men hvor de i den efterfølgende periode ikke har været noget som helst at lave, og der 

går de ind og beder om et budget for at se på, om de regner med at gå i nul eller hvad de gør, og 

om de overholder afdrags- og betalingsforpligtelser. Også hvis en stor debitor er gået konkurs, vil 

det kræve at der bliver lavet et budget. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Er ikke spurgt om 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? (14.00) Det er hans indtryk, at der 

er mere fokus på det, fordi der er flere virksomheder, der ligger lige omkring going concern 

problemer. Men det er mere i forhold til going concern og ikke så meget i forhold til efterfølgende 

begivenheder. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? 

(15.00) Det kan godt være det er mere simpelt, men det er stadig det samme, der skal gøres 

(revisionshandlinger). Men det er nemmere i en mindre, fordi der i en større virksomhed godt kan 

være langt fra salgsleddet ind til administrationen, hvor det i en mindre virksomhed er den samme 

person. 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? Ja 

det kan man godt. De får balancen og har tillid til ledelsen, så på regnskabsmøde spørger man om 

der har været nogle specielle ting. Ved en ny kunde, vil man spørge ind og gå mere i dybden. 



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 172 af 207 
 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? (17.00) Nej, jeg vil 

notere det for mig selv og skrive det i revisionsprotokollen at ledelsen skal være opmærksom på det, 

men det er ikke det, der er afgørende for, om de fik en blank påtegning eller ej. Vil ikke bede 

ledelsen om at udvide sin vurderingsperiode til at gå ud over de 12 måneder.  

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? (18.00) Gennemgang af budget, kreditfaciliteter hos banken. Får 

banken til at skrive under på, at de på baggrund af udkast, vil forlænge kreditten. Hvis banken ikke 

vil skrive under på det, får de et forbehold. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? (19.30) Se på det i 

forhold til den realiserede periode, og hvis de regner med 20 % vækst fremadrettet, hvad er så det, 

der ligger til grund for det. Udfordrer ledelsen til at blive mere konkret.  

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? (20.00) Hvis det er 

væsentlige forhold, som vil han bede ledelsen om at beskrive det i regnskabet og så overveje at give 

en supplerende oplysning om det og henlede opmærksomheden på det. Hvis de ikke vil det, men 

revisor mener det er vigtigt, må revisor tage forbehold for manglende oplysning. 

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? (21.15) Ikke for going concern, men forbehold for andre ting. I de tilfælde finder de en 

anden revisor. Skriver i revisionsprotokollen, hvorfor arbejdet ikke kunne færdiggøres. Skriver 

desuden til Erhvervsstyrelsen. Er lydhør over for, hvad ledelsen siger, men de kan ikke bestemme, 

om der skal være forbehold. 

Hvad vil din reaktion være, såfremt du bliver bekendt med forhold efter underskriftstidspunktet, 

men inden generalforsamlingen som ville ændre din konklusion på regnskabet? (21.45) Jeg vil bede 

ledelsen om at trække regnskabet tilbage og lave et korrekt regnskab. 
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Der bliver også stillet spørgsmålstegn til revisor 5 i hans egenskab af kvalitetskontrollant: 

Når du er ud og kontrollere revisorer, ser du så nogle fejl i forhold til efterfølgende begivenheder? 

(Svarer først på, hvad han går ind og ser på i forhold til efterfølgende begivenheder, når han er ude 

at kontrollere) Han går ind og ser på, om de har overvejet efterfølgende begivenheder. Hvis det er 

en med going concern problemer, om der ligger et notat om det, hvor det er overvejet, hvad der 

taler for going concern, hvad der taler imod, altså hele deres argumentation for den 

revisionspåtegning, de har valgt. Har oplevet fejl i to eksempler, ikke i forhold til efterfølgende 

begivenheder, mere i forhold til going concern problematik. Har set to eksempler. Et hvor revisor 

ikke havde dokumentation for ledelsens vurdering af going concern. Virksomheden havde ikke 

tilstrækkelig likviditet, og det havde revisor ikke dokumentation for, at han havde taget stilling til. I 

det andet eksempel lå der ikke noget bogføring for året, og man vidste, at der havde været 

problemer fra tidligere år, der havde været problemer med leje af lokaler, og der havde man bare 

spurgt om de forhold, hvilket var for tyndt et dokumentationsgrundlag. Noget af det, man oplever 

når man er ude og kontrollere er, at revisor har et så godt kendskab til kunden, at man glemmer at 

få dokumenteret det. Man snakker bare med kunden og kommer frem til, at de kan fortsætte driften 

uden at have dokumentation. Hvis arbejdet er lavet, er det ærgerligt ikke at få skrevet det ned. 

Er revisorerne klædt godt nok på til revision af efterfølgende begivenheder? Han synes helt klart, at 

de har evnerne til at afdække området, at de så ikke laver det er så et andet problem. Problemet 

består i at få dokumenteret de overvejelser, som revisor har haft i forbindelse med efterfølgende 

begivenheder. 

Hvor central er efterfølgende begivenheder for going concern? Meget. Det er ikke specifikt en del af 

going concern, men det er vigtig delmængde i forhold til vurderingen af going concern, for hvad 

der ligger efter balancedagen. Hvis der har været underskud de tidligere år, går vi ind og kigger på 

efterfølgende begivenheder for at se, hvad er det, der gør, at ledelsen mener, det giver overskud nu. 
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7.10 Referat af interview med revisor 6 

Baggrund: Statsautoriseret revisor, arbejdet med revision i 20 år, med alt fra små til børsnoterede 

selskaber.  

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? (0.45 – 2.34) Jeg vil sige når vi overvejer hvor meget 

vi skal gøre ud af efterfølgende begivenheder, så overvejer vi om der bl.a. er en skærpet risiko 

omkring going concern, så det er klart, hvis der er en skærpet risiko på kunden, så gør vi mere end 

vi gør på normal kunde. Ved en normal kunde, hvor vi ikke ellers har problemer omkring going 

concern, der laver vi dels forespørgsler til ledelsen, umiddelbart inden vi underskriver regnskabet. 

Vi får som regel økonomiopfølgning for at se hvad der er registreret af nye begivenheder, 

forespørgsler til ledelsen får vi dels mundtligt, men får dem også noteret skriftligt. Så har vi 

advokatbrev, hvor vi har en mulighed for at afdække om der skulle være nogen igangværende 

retssager der er dukket op og så kan man sige, hvis ikke der er en forhøjet risiko omkring kunden, 

så vil det typisk være det vi foretager. Ved de kunder, hvor der er en forhøjet risiko, så vil vi typisk 

også bede om at få bekræftet banken fortsat stiller finansiering til rådighed eller at der er kommet 

yderligere finansiering, hvis det er det der er behov for.  

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? (2.54 

– 3.37) Mange af de ting man foretager sig omkring efterfølgende begivenheder er mere bløde, 

altså når man taler med ledelsen om det nye år, så er det jo ledelsen vurdering. Sådan noget som 

advokat brev og bekræftelse fra banken om forsat kredit finansiering er stærkere revisionsbevis, 

men de dækker jo ikke nødvendigvis hele sandheden, det er også derfor forespørgsler til ledelsen er 

vigtige.  

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? (3.54 – 4.50) 

Jeg vil sige, at jeg trækker meget på mit kendskab til virksomheden. Man kan sagtens lave en 

tjekliste på nogle ting, men typisk har man et tæt kendskab til kunden og man godt ved hvad der kan 

være dukket op og man ved hvordan man skal spørge. Hvis man har tre ting på en tjekliste, f.eks. 

forespørg ledelsen, se på økonomiopfølgning i ny perioden og send advokatbrev og få bekræftelse 

fra banken som minimum, så er man rundt om de væsentligste områder. Jeg synes det er vigtigt, at 
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når man taler med ledelsen at man også får stillet nogle åbne spørgsmål, for at få dem til at tænke 

over hvad der er der skulle være dukket op.  

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? (5.04 – 

5.54) Det vil jo være virksomhedsspecifikt, fordi der er en baggrund. Hvis man har en virksomhed 

med store igangværende arbejder, så vil det typisk være hvordan de har udviklet sig i det nye år, 

om der er noget som har påvirket det. Tit er det jo relevant at spørge ind til debitorer, som er meget 

væsentlige debitorer som kan rykke noget. Men også retssager, nye krav, eller sager der er dukket 

op. Det vil typisk være den slags. Men det bygger jo på det kendskab man har til virksomheden.  

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? (6.05 – 7.16) Det vil også være forskellige i og med at vi laver advokatforespørgsel, 

så retter man den vej. Jeg tror ikke jeg ville gå andre steder hen og forespørge medmindre det var i 

banken med finansiering, men det ville jo gå gennem virksomheden med de skulle fremskaffe 

dokumentationen, men jeg ville jo ikke selv skrive til banken og spørge. Det kommer også an på 

hvor bredt man siger ledelsen er, det vil jo typisk både være den øverste ledelse og 

økonomifunktionen man snakker med. På mange mindre kunder er det måske en og samme person 

man snakker med. 

Hvordan vil dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? (7.25 – 8.31) Dels skriver ledelsen 

under på ledelsens erklæring, så skriver de også under på, at der ikke er opstået efterfølgende 

begivenheder der burde have været oplyst, så der har du en skriftlig godkendelse fra dem. Ellers vil 

jeg typisk skrive det ned vi har talt om, altså mit eget referat for det møde vi har holdt og de 

forespørgsler jeg har foretaget. Og så få det skriftlige dokumentation der måtte ligge, f.eks. 

finansiering fra banken. På større kunder har jeg nogen gange fået ledelsens notat på efterfølgende 

begivenheder, men på mindre kunder vil ledelsen jo typisk ikke sidde sig og skrive sådan et notat til 

os. Men på store kunder kan man jo sagtens bede ledelsen om at skrive det ned og så tage 

drøftelsen ud fra det.  

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? (8.44 – 9.10) Den spiller en stor rolle, men det synes jeg den gør i hele 

revisionen. Så jeg vil ikke sige at det afviger i forhold til andre revisions områder, men det er klart 

at hvis man ikke har tilliden til ledelsen, kan man ikke nødvendigvis stole på, at man får hele 

historien og så har man jo nogle helt andre overvejelser at gøre sig, om man skal være revisor der. 
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Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? (9.25 – 10.02) Nej det vil jeg ikke sige nødvendigvis. Jo på den måde 

at kendskabet til kunden spiller ind og selvfølgelig den risikogruppen kunden ligger i, men man kan 

jo ikke sige, at sidste år var der ingen efterfølgende begivenheder, så det er der heller ikke i år. Det 

er klart at det kendskab man har tid kunden om hvad der kunne være realistisk der kunne dukke op 

af enheder, der bruger man selvfølgelig sin erfaring.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? (10.13 – 10.44) Ja, det er jo de skønmæssige poster. Det kan være igangværende 

arbejder eller hensættelser og udover det så er finansiering i de her år, den efterfølgende 

finansiering og kreditgivning den betyder go eller no-go for virksomheder i dag. 

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? (10.58 – 12.01) Langt de fleste mindre virksomheder har jo ikke nogen effektive 

forretningsgange, i hvert fald ikke nedskrevet, så det handler om at en ejerleder har hånden på 

pulsen, så er det gennem hans kendskab til virksomheden det foregår. Ved større kunder der 

hænger det lidt sammen med revision af efterfølgende begivenheder med de skønmæssige poster, 

f.eks. hvis du har en virksomhed for hensættelser er væsentlige så selve forretningsgangen omkring 

hvordan man afdækker hvornår der er behov for en hensættelse hænger lidt sammen med måden 

man reviderer efterfølgende begivenheder. Der kan godt være forretningsgange omkring de 

skønsmæssige poster som også rammer de efterfølgende begivenheder. 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? (12.16 – 13.02) Der er stadig lige 

meget behov for efterfølgende begivenheder uanset om det er en store eller lille virksomhed, men 

det er klart at i en lille virksomhed, vil de jo ikke have forretningsgange omkring det og der vil langt 

det væsentligste jo bestå i forespørgsler til ejerlederen, så det ændrer ikke noget i om vi foretager 

eller ikke foretager dem, men i praksis vil det være en lidt anden måde man snakker om det. Men 

det kan være lige så relevant i de små virksomheder som de store. 

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? (13.16 – 14.25) Nej, jeg vil stadig sige efterfølgende begivenheder er jo svære at 

afdække ved andet end forespørgsler. Ved de helt små virksomheder kan man også have det 
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problem, at der ikke er lavet nogen økonomiopfølgning i den nye periode. Der bliver man nødt til at 

forlade sig på ledelsens udsagn på det område og der kan man også skele sig til tidligere år, sådan 

noget som skønsmæssige poster om hvordan det viser sig om hvor god man har været til at skønne 

ting. Den vurdering skal man selvfølgelig tage med. Så kan man få en fornemmelse af om man 

plejer at ramme nogenlunde rigtigt eller om det har været helt ude i skoven.   

Synes du det er et område der kræver specielle færdigheder at kunne afdække? (14.38 – 15.30) Nej, 

men det kræver den teknik forespørgsel er, at man kan tale med og får spurgt på den rigtige måde, 

så folk kommer i tanke om hvad der kunne være af ting at snakke om og så kræver det også en vis 

erfaring. Det er nok svært at sætte juniorelven ud og spørge direktionen om der er nogen nye 

vigtige ting i ny periode. Så selvfølgelig vil jeg sige at det kræver lidt erfaring og selve 

spørgeteknikken, at man gør det på den rette måde. Men decideret færdigheder er det jo ikke, men 

man skal kunne holde øjnene åbne på det der kunne være sket.  

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? (15.37 – 16.16) Det vil jeg 

typisk gøre ved dels ved at ledelseserklæringen ligger underskrevet, der dokumenterer man jo f.eks. 

notat om forespørgsler jeg har lavet og så afhængig af om det har været relevant at indhente andet 

materiale f.eks. advokat brev. Hvis der ligger økonomiopfølgning for den efterfølgende periode så 

vil jeg selvfølgelig også ligge det ind i mine notater. 

Hvilken rolle spiller den professionelle dømmekraft og faglige viden for revision af efterfølgende 

begivenheder? Ikke spurgt om 

Hvad er din holdning til, hvordan revisorerne generelt klarer sig ift. Afdækning af efterfølgende 

begivenheder? Ikke spurgt om 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? (16.41 – 

17:24) Hvis man har en forhøjet risikovurdering, så udover de almindelige ting, som man 

selvfølgelig gør på samme måde, så er det særligt vigtigt hvordan det har udviklet sig i det nye år 

og hvordan driften går, om den stadigvæk er negativ og om den økonomiske situation bliver værre, 

det er isæt vigtigt med finansiering, om der er kredittilsagn fra banken eller der er ny finansiering 
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alt efter hvordan situationen er, så er det det væsentligste omdrejningspunkt om der er likviditet i 

hvert fald et år endnu.  

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme? (17.47 – 18.47) Tankerne man gør sig, er altid de samme, man skal altid 

tænke på om en virksomhed har finansiering uanset hvor sund den er, men omfanget af de 

handlinger er større. I en sund virksomhed, hvor der ikke er problemer kigger man måske på 

økonomiopfølgningen i en periode og vil ikke hente yderligere dokumentation på, at det går som det 

plejer, hvorimod det vil man gøre med en virksomhed i going concern problemer.   

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? (19.20 – 20.30) Jeg kan ikke komme på nogen kunder, hvor 

der er sket noget nyt i det nye år der har medført going concern problemer, der har det allerede 

været kendt på balancedagen. Det er især skønsmæssige poster, men her plejer begivenheden ikke 

at være væsentlig eller virksomheden retter det ind i regnskabet. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Ikke relevant, da der allerede er svaret på dette i forrige spørgsmål 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? (20.58 – 21.09) Ja, det vil jeg mene, 

men ved ikke om der er noget statistisk belæg for det. Det føles som om det fylder mere. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? 

(21.40 – 22.28) Det er et godt spørgsmål, for jeg kan godt følge at en mindre virksomhed som regel 

er mere enkel, men deres going concern problemer er ikke nødvendigvis mere enkle. De har de 

samme udfordringer omkring finansiering som de store, men selvfølgelig er det nok nemmere at 
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vurdere om man har bankens kredit eller ej. Udover at de mindre virksomheder altid er mindre 

komplekse end de store, synes jeg ikke der er den store forskel.  

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? 

(22.37 – 23.32) Det kunne man i teorien godt forestille sig, jeg synes bare ikke at jeg har mødt det. 

Man kan jo hvis man kigger på nogle af de store erhvervsskandaler i løbet af året, så må der givet 

være sådan nogle imellem. Jeg synes at det indgår i det kendskab man har til virksomheden og som 

gør det nemmere at trykke på de ømme punkter og spørge ind til det.  

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? (24.03 – 24.58) Det er 

svært at sige. Man kan ikke bare se bort fra den selvom den er udover de 12 måneder, hvis den er 

essentiel for virksomheden. På den anden sige kan du sige at 12 måneder ude i fremtiden, der kan 

alligevel nå at ske mange andre ting, så selvfølgelig er det mere vigtigt hvis det er under 12 

måneder. Men jeg synes det er væsentligt at man overvejer den alligevel og overvejer om der på 

sigt kan komme nogle andre problemer, men det kommer også an på hvordan ledelsen selv 

håndterer den og arbejder med den.  

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? (25.10 – 26.01) Det væsentligste her er mavefornemmelsen, som er 

svært at beskrive. Om man tror på det ledelsen går og håber på, budgetter de lægger frem og andre 

forhold de fremlægger. Man kan jo lægger hvad som helst frem af budgetter osv. Men det kommer 

jo tilbage til, om man virkelig tror på ledelsen. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? (26.20 – 28.33) Når 

man kigger på budgetter, er budgetforudsætningerne de vigtigste, om de virker realistiske. For at 

vurdere det bliver man nødt til at trække på sin viden om virksomheden og hvordan markedet har 

været og det kendskab man har til branchen. Så bruger jeg også ledelsens vurdering af det. Jeg 

synes igen det er væsentligt om man tror på ledelsen eller om det er varm luft. Der er ikke nogen 

garanti for at et budget holder, det er der jo aldrig. Men hvis forudsætningerne følger samme 

rytme, som det er blevet gjort tidligere uden at have ændret på for mange parametre.  Jeg har været 
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ude for en virksomhed, hvor de havde lagt gode budgetter, men når vi så sad med det endelige 

resultat på bundlinjen, var der usikkerhed om det nu faldt den rigtige vej det hele, og kiggede man 

på det linje for linje virkede det også fornuftigt, men alligevel var vi usikre på om det virkelig kunne 

komme til at passe.  

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? (28.56 – 29.53) Det 

kommer først og fremmest an på hvordan ledelsen tackler det, fordi hvis ledelsen har beskrevet en 

usikkerhed tilstrækkeligt i ledelsesberetningen eller har indregnet de ting man kunne være i tvivl om 

i regnskabet, så mener jeg ikke at vi som sådan skal foretage os noget i påtegningen andet end hvis 

man måske kan overveje en supplerende oplysning. Men hvis ikke ledelsen har beskrevet disse 

usikkerheder, så skal vi selvfølgelig afklare dette. Men det kommer helt an på ledelsens håndtering 

af den, hvordan vi skal reagere.  

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? (30.04 – 30.40) Det kan ledelsen jo ikke blande sig i hvad jeg gør. Hvis ledelsen reelt har 

augmenter der er gode nok, for at der ikke skal være et forbehold, så vil man jo typisk snakke om 

det, men hvis vi er urimelige så er det jo bare sådan, så må ledelsen jo trække i nødbremsen, hvis 

ikke de vil have revisor. Det har jeg ikke prøvet, da jeg ikke har oplevet nogen ledelse der ikke har 

vidst det.  
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7.11 Interview med revisor 7 

Baggrund: Har arbejdet hos Ernst & Young i 10 år. Har en HA (mat) og cand.merc.aud og blev 

statsautoriseret revisor i 2011. Er senior manager i Ernst & Young. 

Har en bred portefølje af kunder, dvs. fra den helt lille kunde til det børsnoterede selskab. 70 % af 

porteføljen består af ejendomskunder og financial services kunder, mens de resterende 30 % er 

fordelt blandt andre erhverv. Sidder i revisionsafdelingen.  

1.del: Spørgsmål vedrørende revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på?  Når jeg går ind og ser på revisionshandlinger ved 

efterfølgende begivenheder, tager jeg udgangspunkt i min risikovurdering. Jeg går ind og ser på 

hele virksomheden fra et helikopterperspektiv, en såkaldt ”top-down approach” for at finde frem til 

de risikofyldte områder. Hvis risikoen er høj foretages der flere handlinger, end hvis den ikke er så 

høj. Jeg går ind vurderer ledelsens håndtering af processer, om de har styr på det. Blandt andet går 

jeg ind og ser på, hvordan de afslutter omkring den 31/12, og om det er i overensstemmelse med, 

hvad de gør i slutningen af de andre måneder i året for derved at få en fornemmelse om noget 

information kan mangle. Revision af efterfølgende begivenheder er en fast del af enhver revision 

der udføres. Omfanget skaleres altid til den givne virksomhed. Hvis der ikke er going concern 

problemer, foretager jeg bl.a. interview med ledelsen og spørger, om der er sket noget i den 

efterfølgende periode. Interviewet er især baseret på kendskabet til kunden. Revision af 

efterfølgende begivenheder foretages efter regnskabsårets udløb og umiddelbart op til 

påtegningsdatoen. I praksis arbejder vi med at det er tilstrækkeligt at dokumenterer efterfølgende 

begivenheder op til ca. 1 uge før underskriftsdato For det andet indhenter jeg advokatbrev i 

umiddelbar forlængelse af nytår for at få kendskab til, om der er igangværende retssager og for at 

få svar på, om der har været noget ellers i regnskabsåret. Advokaten vender typisk tilbage et par 

uger senere med svar. På det tidspunkt hvor revisionen er ved at være slut, indhenter jeg et 

opdateret advokatbrev for at få at vide, om der er sket en afklaring på igangværende retssager, 

eller om der er kommet nye ting til. Der skulle gerne være konsistens mellem det ledelsen har fortalt 

i interviewet, og det advokatbrevene giver af information. For det tredje vil jeg lige op til, jeg lukker 

revisionen endeligt af indhente en opdateret balance. Her vil jeg foretage nogle analytiske 

handlinger, hvor jeg eksempelvis vil kigge nærmere på omsætning og omkostninger eller andre 
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væsentlige regnskabsposter og udviklingen i disse. For det fjerde vil jeg indhente likviditetsbudget 

for at se, hvordan deres likviditet hænger sammen. Dette hænger meget sammen med revision af 

selskabets going concern. For det femte får vi altid en ledelseserklæring, hvor direktion og/eller 

bestyrelse har skrevet under. Her går ledelsen bl.a. ind og skriver under på, at de ikke har skjult 

noget. Der er i den erklæring også et særskilt punkt, der forholder sig til efterfølgende 

begivenheder. Ledelsen skriver under på, at de har oplyst om alle indtrufne efterfølgende 

begivenheder. I interview og analyser kommer det altid frem, hvis der er noget. Jeg har heldigvis 

aldrig haft problemer med mine kunder i forhold til, at de skulle have holdt noget skjult. Det er ofte 

blandt retssager og værdiansættelse af tilgodehavender, hvis disse er væsentlige, der er de mest 

interessante i forhold til efterfølgende begivenheder. Omkring debitorer er det lidt specielt, da der 

godt kan ligge lidt udfordringer her i forhold til, om det er en regulerende eller ikke-regulerende 

begivenhed. Hvis der på balancedagen var tegn på, at en debitor var på vej mod konkurs og 

efterfølgende går konkurs, er det en regulerende begivenhed. Hvis der derimod ikke er noget tegn 

på konkurs på balancedagen, vil det være en ikke-regulerende begivenhed såfremt forholdet altså 

ikke var tilstede på tidspunktet . Der kan godt være udfordringer med at fastlægge det.   

 

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder?  Jeg 

vil inddele dem i følgende orden. 1. prioritet er opdateret advokatbrev eller ekstern bekræftelse i det 

hele taget. Nummer 2 vil være analyser og slutteligt vil det være interview. Følger du en 

standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? Eller trækker 

du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? Har nogle 

arbejdsprogrammer, firmastandarder, vi går ud fra, som er udarbejdet på baggrund af 

standarderne. Selvfølgelig med de tilpasninger og specifikke ting, som vi ønsker her i Ernst & 

Young. Jeg trækker derudover meget på mit kendskab til virksomheden, hvilket leder os tilbage til 

risikovurderingen, som vi snakkede om indledningsvist. Omkring arbejdsprogrammerne er der altid 

fire øjne på, en der udfører og en der godkender. Den underskrivende revisor skal altid ind og 

godkende.  

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? Når jeg 

laver interview, spiller jeg altid med åbne kort. Jeg spørger, om der er sket noget efter vi har lukket 

bøgerne den 31/12. 
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Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? Vi drøfter ofte indledningsvist efterfølgende begivenheder med CFO eller 

regsnskabschefen, efterfulgt af direktøren også. Såfremt der er interne juruster (typisk i større 

virksomheder) drøftes efterfølgende begivenheder også med dem.  

Hvordan vil du dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel?  Jeg tager noter fra interviewet. 

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? Tillid til ledelsen spiller en stor rolle. Det har meget med kendskab til kunde at 

gøre. Jeg bruger meget min viden om kunden, når jeg reviderer efterfølgende begivenheder. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? Som udgangspunkt er det ikke. Det er kun i forhold til kendskabet, jeg 

trækker på viden fra tidligere år. Det kan være, at virksomheder er for optimistiske i forhold til 

nogle regnskabsmæssige skøn hvilket så kan være et gentagende ”problem”. Men som regel er det 

nye efterfølgende begivenheder, der indtræffer, hvorfor jeg ikke kan bruge tidligere års revision af 

efterfølgende begivenheder. Selvfølgelig kan der godt være tilbagevendende begivenheder.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? Ja, det vil være poster som debitorer, varelager og omsætning osv. ud fra de risici, 

der nu engang er identificeret. Det kommer også an på, hvilken type virksomhed, man har med at 

gøre. En stor del af mine kunder er inde for ejendomsbranchen, hvilket betyder at de ikke har noget 

varelager, og derfor vil det ikke være en post, jeg vil kigge på i forbindelse med efterfølgende 

begivenheder For disse kunder er det derimod hvorvidt der f.eks. er væsentlige lejere der siger op 

og som dermed kan have indflydelse på going concern.  

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? Der vil jeg hoppe tilbage i ISA 315, der vedrører forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder den interne kontrol. Jeg er i efteråret i forbindelse med min planlægning ud 

og skabe en forståelse af virksomhedens processer. I planlægningsnotatet noterer jeg, hvilken 

forståelse, jeg har fået af virksomheden, og hvor der er risiko. Noget af det jeg i hvert fald ser på, 

er virksomhedens regnskabsafslutningsproces. 
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Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? Nej, udgangspunktet er det samme. 

Jeg skalerer bare mit arbejde forstået på den måde, at jeg laver mere på en større kunde. 

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? Her vil der til gengæld være forskel. Her har jeg ikke kendskab til ledelsen, herunder 

dens integritet. Derfor vil jeg bl.a. tage en snak med den tidligere revisor. I ISA’erne ligger der 

også en standard om førstegangsrevision. 

Synes du det er et område, der kræver specielle færdigheder som revisor sammenlignet med den 

øvrige del af revisionen? Nej ikke umiddelbart. Vi har værktøjer i form af vores 

arbejdsprogrammer, der hjælper og guider os igennem. Hvis man skal sige en ting, man skal kunne 

inden for området, er det, at man skal kunne trække sig op i helikopterperspektiv og skabe sig et 

overblik. 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? Jeg dokumenterer mit arbejde i 

arbejdspapirerne. Derudover indhenter jeg mødereferater, samt mail fra advokat. 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? Der er vi 

tilbage til min risikovurdering. Der skulle gerne være nogle røde lamper, der blinker. Tjeklisten 

bliver større, når vi bevæger os over i going concern. Jeg indhenter likviditetsbudget og 

bankaftaler. Med mine ejendomskunder har de møde med banken stort set hvert år, hvor det står 

klart, om de stadig støtter virksomheden – Dette er selvfølgelig kun hvis de er i vanskeligheder. I 

forhold til påtegningen laver jeg en supplerende oplysning om going concern, hvis usikkerheden 

ellers er godt nok beskrevet i regnskabet men såfremt det er min opfattelse at forholdet er 

tilstrækkeligt væsentligt, eller der er væsentlig usikkerhed forbundet med det. 

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme? Forskellen ligger i skalerbarheden. 
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Hvordan ændrer det din revision, hvis virksomheden er going concern pr. balancedagen, men det 

ændrer sig inden underskriftsdato? Såfremt virksomheden ikke er going concern på tidspunktet for 

underskrift skulle vi helst have set det lidt før.. Men har revisor ikke det, er den regnskabspraksis 

årsregnskabet er aflagt efter ikke rigtig. I udgangspunkt må årsregnskabet derfor laves om, således 

regnskabet aflægges efter en ikke-going concern – regnskabspraksis.  Såfremt ledelsen ikke ønsker 

dette, må vi som revisor tage forbehold da vi er uenige med ledelsen i den valgte regnskabspraksis.  

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? Nej, ikke i forhold til at havne i going concern problemer. 

Hvis der er indtruffet en efterfølgende begivenhed, er ledelsen bare gået tilbage og har rettet 

regnskabet, således det ikke har haft indvirkning på påtegningen.  

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? N/A 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? Der er helt sikkert kommet mere 

fokus på going concern, og heraf som en afledt effekt også på revision af efterfølgende 

begivenheder, da det ligger på det tidspunkt i revisionen, som det gør. Isoleret set er efterfølgende 

begivenheder ikke kommet mere i fokus. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? Ja, 

det er også sådan i praksis. Her er vi igen tilbage i skalerbarheden. Det er nemmere at danne sig et 

overblik over en mindre virksomhed. 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? 

Revisionsprogrammerne skal altid gennemgås. Jeg mener, det er nemmere at revidere efterfølgende 
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begivenheder, når man har et godt kendskab til kunden, og man stoler på ledelsen. For mit eget 

vedkommende har jeg stort fokus på, at det ikke bliver en sovepude.  

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? Hvis kreditaftalen skal 

genforhandles 10/1 året efter, altså efter vurderingsperioden på de 12 måneder fra balancedagen, 

vil jeg ikke lade det påvirke min vurdering af going concern for virksomheden. Er situationen 

sådan, at det er planlagt, der skal skrives under på regnskabet den 30/3, men vi ved, at der skal 

genforhandles en kreditaftale med banken, som er essentiel for virksomhedens overlevelse, vil jeg 

skubbe underskriftstidspunktet til efter, at der er kommet en afklaring med banken. Det har 

virksomheden heller ikke noget imod, for alternativet er, at jeg bliver nødt til at tage et forbehold, 

og det er den selvfølgelig ikke interesseret i såfremt der selvfølgelig ikke er tilstrækkeligt 

revisionsdokumentation. 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? Jeg vil skabe en forståelse af virksomhedens situation. Derudover 

vil jeg indhente dokumentation vedr. bankkreditter, lånekreditter og indhente et likviditetsbudget. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? Her er der to ben, det 

tekniske og forudsætningerne. Omkring forudsætningerne, vil jeg se på, hvor meget usikkerhed er 

der med forudsætningerne, og hvor meget luft har de i forhold til kredittens maks. Samt naturligvis 

vurderer de enkelte forudsætninger for hvorvidt de er i overensstemmelse med mine forventninger 

og markedet i det hele taget. Herudover vil jeg se på virksomhedens evne til at lægge et budget. Der 

vil jeg tage udgangspunkt i historikken og se, hvordan de har lagt budget de tidligere år for at 

vurdere, om de f.eks. har en tendens til at være for optimistiske. 

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? En passende reaktion 

er indledningsvist en drøftelse med ledelsen og høre hvad deres reaktion er – Husk på at det er 

ledelsen der aflægger årsrapporten og ikke revisor. Når ledelsen har valgt deres reaktion, kan 

revisor vælge sin. Oftest reagerer ledelsens naturligvis i overensstemmelse med lovens regler og 
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retter årsregnskabet til såfremt det ikke længere kan anses for at være going concenr på 

regnskabsaflæggelsestidspunktet.  

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? Det her er et af de ekstreme tilfælde. Jeg vil klart holde fast i at tage mit forbehold. 

Virksomheden kan ikke bestemme over revisors påtegning. Konsekvensen af uoverensstemmelsen 

kan føre til, at revisor må fratræde. 

Hvad vil din reaktion være, såfremt du bliver bekendt med forhold efter underskriftstidspunktet, 

men inden generalforsamlingen som ville ændre din konklusion på regnskabet? Hvis der sket noget, 

som er væsentligt, må revisor tilbagekalde regnskabet. 

 

  



Revision af efterfølgende begivenheder og going concern  
– Overholder revisor de regulative krav i praksis? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Side 188 af 207 
 

7.12 Interview med revisor 8 

Præsentation: Statsautoriseret revisor i år 2000, startede som revisor i 1986 i en mindre virksomhed. 

Har gennem tiden revideret små såvel som offentlige, børsnoterede og internationale virksomheder. 

Nuværende fokus ligger på store og internationale virksomheder. 

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på? Det vigtigste er en god dialog med kunden. Det er ikke 

altid alle ting kommer frem, der skal ses på perioderegnskab og vurderes om det er periodiseret 

rigtigt, for ellers bidrager det ikke til meget værdi, f.eks. hvis ikke alt er medtaget i bogføringen. 

Der ses på virksomhedens kontroller og bestyrelsesmøde referater.  

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder?  Det 

afhænger af virksomhedens størrelse – for de store virksomheder gennemgås de interne kontroller 

og det kontrolleres at de fungerer optimalt. Jeg ser på at balance er periodiseret korrekt. Balancen 

er det vigtigste. I de små er det lidt sværere, f.eks. snakker jeg med virksomhedens leder/ejer for de 

er helt inde i hvilke ordre der ligger og jeg kigger på bankkontoen. 

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? Jeg anvender 

hovedsageligt mit kendskab til virksomheden. Hvis virksomheden er ny spørger jeg måske ind til 

flere ting, der er identificeret under revisionen og om der er nye forhold der kan ændre 

konklusionen.  

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? Spørge 

nærmere ind til de ting der er identificeret under revisionen.  

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? Ikke spurgt. 

Hvordan vil dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? Det skal bekræftes af ledelsen, f.eks. 

kan vi få et identificerede forhold skrevet ind som et særskilt punkt i ledelsens regnskabserklæring. 

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? Tilliden er altafgørende. Hvis der ikke er tillid til ledelsen, kan man ikke få den 
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revisionsmæssige overbevisning. Hvis revisionsbeviset ikke er stærkt, skal det vurderes om der skal 

tages supplerende oplysning eller manglende konklusion på regnskabet, alt efter hvor stærkt 

revisionsbeviset er. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder? Nej, der ligges ikke vægt på sidste års revision, da det ikke 

nødvenligvis er de samme forhold der gør sig gældende i år og der udføres ikke de samme 

revisionshandlinger. Den forrige års revision af efterfølgende begivenheder spiller ikke en stor 

rolle, den har kun indflydelse på planlægningen det kommende år.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? Ja, de poster der har været problemer med i løbet af året. Det er poster der er 

baseret på skøn, f.eks. igangværende arbejder.  

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? Få talt med virksomheden og se på hvordan deres procedurer og beslutnings 

kompetencer er om f.eks. en debitor der går konkurs. 

Ændre det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? Nej, det er den samme.  

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? Mere dybdegående på forretningsgange, men ellers nej, så er det de samme 

handlinger. 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? Det afhænger af handlingerne, 

der indhentes en periodebalance og der snakkes med virksomheden. Der skrives en mail til ledelsen 

med de ting der har været drøftet og de bekræfter derved de drøftede forhold. Hvis der er nogle 

graverende forhold er det yderst vigtigt at ledelsen bekræfter mailen. 

Hvilken rolle spiller den professionelle dømmekraft og faglige viden for revision af efterfølgende 

begivenheder? Spiller en stor rolle.  

Hvad er din holdning til, hvordan revisorerne generelt klarer sig i forhold til afdækning af 

efterfølgende begivenheder? Generelt har jeg på fornemmelsen at det er standard tjekliste der 
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bliver udfyldt. Optimalt set skal der udarbejdes en individuel tilpasset arbejdsplan på baggrund af 

branchen og de forhold der gør sig gældende for den enkelte virksomhed i løbet af revisionen.  

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? De 

efterfølgende begivenheder skal revideres uanset hvad. Fokus på going concern skal være tilpasset 

den enkelte kunde og revideres særskilt. Det er personer med mere erfaring, der skal udføre 

revisionen af going concern, hvis virksomheden har problemer. Af handlinger indhentes der et 

budget, foretages budgetopfølgning, der kigges på driften i forhold til budgettet, der ses på om 

debitorerne betaler og låneaftaler med banken vurderes. Det er målrettet handlinger for den enkelte 

virksomhed.  

Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme?  Det er ikke det samme. Der er andre revisionshandlinger. Hvis det er en 

økonomisk sund virksomhed kigger man f.eks. på budgettet og laver en opfølgning her af, men man 

er ikke så meget nede i substansen som en virksomhed i økonomiske problemer. I en virksomhed 

med økonomiske problemer vurderes nødplanerne, f.eks. om man kan få tilsagn fra banken mm.  

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? Ja, det er sket inden underskiftsdatoen. Det forekommer ikke 

ofte. Det er aldrig sket umiddelbart efter underskiftsdato. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Det kan være bankens opsigelse af kreditter, en debitors konkurs, bedrageri, 

igangværende arbejder hvor der er sket noget uforudset, f.eks. en forsikringsdækning der ikke er 

stor nok. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 
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begivenheder, der har medført going concern problemer steget? Ja, det er fordi revisortilsynet har 

mere fokus på dette. Det er både på grund af krisen og det øget fokus på området. Det er ikke de 

efterfølgende begivenheder der er blevet flere af, det er en generel forværring af de økonomiske 

betingelser. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? Ja, 

det er nemmere at revidere en mindre virksomhed. For eksempel har den store virksomhed har en 

bedre procedure for budgetter og opfølgning på disse, mens det i den lille virksomhed er det mere 

ejernes forventninger til den fremtidige indtjening. 

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? 

Nej, vi udfordrer ledelsen nok. Generelt i praksis forholder det sig ikke altid sådan, revisor skal 

sørge for sin uafhængighed og ledelsen skal udfordres.  

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? Ja, det ville jeg. Jeg 

ville tale med ledelsen og ejerne om at de skal indarbejde dette i regnskabet. Revisors reaktion 

afhænger af, hvordan ledelsen reagerer på det. Hvis ledelsen ikke selv har skrevet om forholdet, vil 

jeg tage stilling til det. Hvis der er tale om en sund virksomhed, hvor det klart forventes at de vil få 

kreditaftalen fra banken, vil sandsynligvis ikke blive beskrevet i regnskabet. 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? Likviditetsbudgetter i en form, her menes at de findes i de store 

virksomheder, men ikke altid i de mindre. Herudover er det vigtigt at have en tæt dialog med ejeren.  

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? Jeg vil se på om 

budgettet afviger i forhold til tidligere budgetter og resultater. Det har en stor betydning for 

tilliden. F.eks. hvis virksomheden siger at de vil have nogle omkostnings besparelser, så skal der 

ses på hvad de rent faktisk har gennemført for at spare på omkostningerne, f.eks. afskedigelse 

personale eller lokaler.  
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Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? Tage forbehold for 

going concern, hvis det vurderes urealistisk at virksomheden kan fortsætte driften. Dette er 

selvfølgelig forudsat, at der er kommunikeret med virksomhedens ledelse, for de skal have en 

chance for at redegøre for problematikken. 

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? Ledelsen har ikke noget valg, da revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og derfor 

ikke kan bestemme revisors påtegning. I de fleste tilfælde vil ledelsen efterfølgende finde en anden 

revisor.  
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7.13 Interview med revisor 9 

Baggrund: Statsautoriseret revisor i 2 år, har arbejdet som revisor siden december 1994. 

1.del: Spørgsmål vedr. revision af efterfølgende begivenheder 

Hvilke revisionshandlinger foretager du primært i forhold til at afdække efterfølgende begivenheder 

og hvad skal man især være opmærksom på?  Der foretages substans- eller kontrolbaseret revision, 

dette vurderes ved planlægningen. Vi gennemgår forretningsgange for at sikre at det bliver 

opdaget, her identificerer vi om ledelsen holder kontrol med efterfølgende begivenheder, hvis der 

ikke forelægger nogen forretningsgave, så spørger vi ind til hvad der gøres i praksis. Vi kigger på, 

om der har været ekstraordinære general forsamlinger eller bestyrelsesøder efter statusdagen og 

ser på og vurderer de forhold der er drøftet på møderne, om det har relevans for efterfølgende 

begivenheder. Vi ser på bogføringen i ny periode, evt. momsregnskab i ny periode, det forholder vi 

os kritiske til og sammenholder det med virksomhedens budget. Herunder gennemgås bilagene fra 

det nye år, for at se om der er sket noget usædvanligt. Vi følger op på advokatbrev, hvor vi spørger 

om nye retssager og om der er kommet en afgørelse på eventuelle åbne sager ved balancedagen. Vi 

holder en samtale med ledelsen og spørger til ledelsen om der er indtruffet vigtige begivenheder 

efter balancedagen, evt. tab af kunder, indgåelse af nye aftaler mm. Alt dette nedskrives i et 

mødereferat. Hvis der er forhold, så vurderer vi om ledelsen bør nævne det i regnskabet, herunder 

om det er så væsentligt at der skal være en note, det skal stå i ledelsesberetningen, om der skal 

tages en supplerende oplysning og i værste fald tages et forbehold. 

Hvad anser du for at være et stærkt revisionsbevis, når vi snakker efterfølgende begivenheder? Det 

stærkeste bevis er et forhold, der er realiseret. Fakta er det bedste. Ekstern dokumentation er rigtigt 

godt, f.eks. en advokat der udtaler sig om en sag, hvor der skal afsiges en dom. Banken kan være en 

ekstern kilde, der er inde over, men banken kontaktes aldrig uden om kunden, i de tilfælde revisor 

snakker med banken uden kunden, har kunden givet sin tilladelse hertil. 

Følger du en standardprocedure (tjekliste)stringent, når du reviderer efterfølgende begivenheder? 

Eller trækker du mere på din professionelle faglighed og kendskab til virksomheden? Det er både 

og. Vi har en tjekliste som genereres ud fra væsentlighed og risiko. Vi forholder os kritisk og 

professionelt de enkelte områder ved gennemgang af tjeklisten. Der kan eksempelvis være et der er 

relevant for revisionen, men som ikke er medtaget, så medtager vi det. I modsætning til dette, kan 
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der være punkter på tjeklisten der er irrelevante og som ikke bliver udfyldt, hvis det er tilfældes skal 

det forklares hvorfor forholdene ikke er gennemgået. 

Når du anvender forespørgsel som revisionshandling, hvad vil du så konkret spørge ind til? Jeg 

spørger ledelsen om der har været noget i ny periode. Spørgsmålene udformes efter kendskabet til 

virksomheden og forhold der er dukket op i revisionen. Værktøjet til at revidere efterfølgende 

begivenheder kommer med en inspirationsliste med ting der kan spørges ind til, det kan eksempelvis 

være om der har været salg af aktiver, om en stor kunde er gået konkurs mm. 

Hvem vil du henvende dig til i virksomheden, når du skal spørge ind til efterfølgende 

begivenheder? Jeg vil henvende mig direkte til direktionen (SMV-kunder). Efterfølgende 

begivenheder er ikke et regnskabsspørgsmål. Direktøren i virksomheden ved alt hvad der sker, og 

det gør en regnskabschef ikke nødvendigvis. Man kan sige, at det rette ledelsesniveau kontaktes 

afhængig af virksomhedens størrelse. 

Hvordan vil dokumentere/få bekræftelse på en forespørgsel? Alt der kan dokumenteres eksternt er 

det godt, men fakta er endnu bedre. Hvis virksomheden har foretaget egne skøn, spørger vi ind til 

hvad der ligger til grund for skønnet. Der skal ligge noget på skrift for skønnet, en form for 

dokumentation.  

Hvorledes spiller tillid til ledelsen en rolle i forhold til din anvendelse af forespørgsel som 

revisionshandling? Det spiller en ekstrem stor rolle, det er altafgørende. I forbindelse med 

planlægningen er problematikken oppe at vende. Vi kan ikke stole på hvad ledelsen siger, hvis vi 

ikke har tilliden. Hvis ledelsen kommer med et forhold og det ikke kan afdækkes ved alternative 

revisionshandlinger, kan vi ikke bruge det i revisionen. Dårlig ledelse kan fx være personer der 

kører virksomheden til kanten og nogle gange over, og det kan smitte af på de nedre led i 

virksomheden. 

Er en stor del af din revision af efterfølgende begivenheder baseret på tidligere års revisioner af 

efterfølgende begivenheder?  Nej, erfaring spiller ind. Men det er en ny situation hvert år.  

Er der poster i regnskabet, som du typisk holder ekstra øje med, når du reviderer efterfølgende 

begivenheder? Eventuel poster og poster med usikkerheder. Det kan eksempelvis være en retssag 

hvor virksomheden har købt en giftgrund, der ikke er indregnet i regnskabet, der kunne ventes på 

domme hvis den ligger lige i forlængelse af rapporteringen. Skønsmæssige poster som 
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igangværende arbejder. Øget risiko i forbindelse med planlægningen og efterfølgende 

begivenheder. 

Hvordan vil du afdække virksomhedens forretningsgange i forhold til at identificere efterfølgende 

begivenheder? Jeg vil gennemgå forretningsgangene og forholde mig til, om de er egnet til at 

afdække efterfølgende begivenheder. Undersøge hvad der er af risici og undersøge hvordan de 

egner sig til at identificere begivenheder, herunder foretage en konkret vurdering.  

Ændrer det din tilgang til revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en mindre virksomhed 

(f.eks. ejerledet), fordi der ikke skal så meget til at vælte læsset? Nej, det er bare væsentligt på 

deres niveau. Efterfølgende begivenheder er altid væsentlige. Både før og efter påtegningen.  

Hvis det var en ny virksomhed, du skulle revidere, vil det så kræve yderligere revisionshandlinger 

at afdække efterfølgende begivenheder ift., hvis det var en virksomhed, du havde revideret gennem 

en årrække? Ja, for der er ikke nok kendskab til virksomheden eller branchen. Man er altid mere på 

vagt, fordi der ikke er nogen historik på kunden. Der foretages de samme handlinger, men det 

gennemgås mere uddybende og hvis handlingerne ikke er tilstrækkelige, så suppleres der med 

yderligere handlinger. 

Hvordan dokumenterer du, de revisionshandlinger du har foretaget? Jeg skriver alt ned, der er 

drøftet. En arbejdsinstruks følges og deri henvises til arbejdspapirer. 

Hvad er din holdning til, hvordan revisorerne generelt klarer sig ift. Afdækning af efterfølgende 

begivenheder? Det er svært. Jeg tror det et punkt man i SMV-segmentet tager for let på. Det er ikke 

helt skidt, men der kunne godt strammes op. 

 

2. del: Revision af efterfølgende begivenheder i forhold til going concern 

Hvordan reviderer du efterfølgende begivenheder, hvis du på balancedagen er klar over, at 

virksomheden er i økonomiske problemer, og det er usikkert om driften kan fortsætte? Jeg forøger 

mine handlinger, da det er en forøget risiko. Jeg indsamler dokumentation indtil jeg har opnået 

tilstrækkeligt revisionsbevis på, at virksomheden kan fortsætte driften. Jeg søger yderligere og 

eksternt revisionsbevis fra f.eks. banken. 
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Hvori består forskellen i din revision af efterfølgende begivenheder, hvis det er en sund virksomhed 

kontra en der ikke er på balancedagen? Er der forskel i handlingerne, indhenter man stærkere bevis 

eller er det det samme? I/A – gennemgået under efterfølgende begivenheder 

Har du revideret selskaber, hvor du på balancedagen har kunnet lave en blank påtegning på et 

regnskab, der er lavet ud fra en Going Concern forudsætning, og hvor denne forudsætning efter 

balancedagen er bristet som et resultat af eksempelvis en storkundes konkurs eller manglende 

forlængelse af kreditaftale med banken (f.eks. inden underskrift på revisionspåtegning)? 

Forekommer en sådan situation ofte? Ikke i nyere tid. Det forekommer ikke ofte. 

Hvilke typer efterfølgende begivenheder har det i så fald været, der har resulteret i, at driften ikke 

kunne fortsætte? Det kunne være bankens finansiering, en storkundes konkurs/virksomheden mister 

kunden mm. 

Er det dit indtryk, at revision af efterfølgende begivenheder i den krisetid, vi befinder os i, er 

kommet mere i fokus i relation til at vurdere going concern? Er mængden af efterfølgende 

begivenheder, der har medført going concern problemer steget? Ja, det er det klart. Jeg tror ikke det 

er mængden er større, men der findes flere efterfølgende begivenheder i revisionen pga. det øgede 

fokus. 

Standarden beskriver hvordan det er mere enkelt at revidere om en virksomhed opfylder going 

concern forudsætningen, hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange 

komplicerede transaktioner eller forhold? Er det også sådan i praksis? Hvori består forskellen? Ja, 

for det er ikke så komplekst og nemmere at gennemskue.  

Kan et indgående kendskab til en kunde godt føre til, at man reviderer efterfølgende begivenheder i 

et going concern perspektiv som man plejer og ikke udfordrer ledelsen nok? Er det set i praksis? 

Nej, sådan må det aldrig være. Going concern er det vigtigste og going concern er en løbende 

proces. Det ændrer hele tilgange til revisionen. Going concern har en stor betydning på 

regnskabsniveau. Mere generelt: Ledelsen bliver ikke udfordret nok. Flere revisorer kører ud fra 

business as usual. Men det er mere i fokus, for før krisen var der ikke noget der kunne gå galt. 

Hvordan vil du behandle going concern forudsætningen, hvis du straks efter 12 måneders perioden 

ved, at der skal forhandles kreditaftale med banken som er essentiel for at virksomheden kan 

fortsætte sin drift? Og vil du overhovedet tage stilling til going concern der? Jeg vil forholde mig til 
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at ISA 570 siger, at det er minimum 12 måneder, så det vil påvirke min tilgang hvis det ligger sig 

lige efter de 12 måneder. 

Hvilke revisionshandlinger vil være dine primære i forhold til at afdække om ledelsens going 

concern vurdering er passende? Årets tal sammenhold med budgettet. Jeg ser på deres evne til at 

budgettere, herunder deres historik med at forudse handlinger/begivenheder. Deres 

branchekendskab og år i virksomheden spiller også ind her. 

Hvis du bliver forelagt et budget, hvordan vil du finde ud af, om det er realistisk? Har det nogen 

indflydelse i vurderingen, om det er en økonomisk velfunderet virksomhed? Der ses på 

budgetforudsætningerne. Kapacitet omkostningerne, forventninger til omsætningen og 

dækningsgrad. Er det realistiske kreditdage der anvendes. Jeg vil forholde mig kritisk til budgettet 

og efterregne dette. 

Hvad mener du er den passende reaktion på en efterfølgende begivenhed, der medfører om det er 

usikkert, at regnskabet kan aflægges ud fra en going concern forudsætning? Jeg vil vurdere om det 

skal ændre på påtegningen, hvis der er væsentlige usikkerheder, så skal der tages en supplerende 

oplysning i forhold til erklæringsbekendtgørelsen. Jeg tager flere supplerende oplysninger om året, 

men sjældent et forbehold. 

Hvad vil din reaktion være, hvis ledelsen eksempelvis ikke ville acceptere et forbehold for going 

concern? Så vil jeg stå fast. Så må de vælge en anden revisor og jeg har en rapporteringspligt til 

den nye revisor. Det er ingen forhandlingssituation. Det skal siges, at det er vigtigt med dialog, så 

ledelsen ved hvorfor der skal tages forbehold og dette kan ændres, hvis der kommer en redning, 

men som det ser ud nu skal det tages. 
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7.14 Referat af interview med erhvervsrådgiver 1 

Baggrund: Han sidder primært med small og medium erhverv blandt de 3 kundesegmenter small, 

medium og large. Fordelingen afhænger af kundens størrelse og bankens indtjening. Han har 

arbejdet med området de sidste 8-9 måneder som erhvervsrådgiver og er stadig under uddannelse. 

Han har kun ansvar for erhvervskunder, men han laver også kreditvurdering for privatkunder. 

Forventningskløften: 

Hvilke handlinger forventer du som regnskabsbruger, at revisor har udført i forbindelse med sin 

revision af årsrapporten?: Han forventer det, der er lovkrav. De går ikke ind i detaljerne og går ud 

fra, at der er tale om et retvisende øjebliksbillede med aktiver og passiver d. 31/12. Banken kræver 

reviderede budgetter, likviditetsbudgetter og regnskaber i forbindelse med årets kreditvurdering. 

Alt skal helst være revideret. Der er selvfølgelig undtagelser, men regnskabet skal der være styr på.    

Mener du, som regnskabsbruger, at du er sat godt nok ind i hvad revisors arbejde indebærer, altså 

hvilke handlinger og områder revisor gennemgår i sin revision? Han ved faktisk ikke, hvad en 

revisor gør. Han kender ikke processen og sætter sit lid til, at det bliver gjort. 

- Hvis ikke, hvordan mener du, at budskabet kan kommunikeres godt nok ud? 

- En pjece om de bagvedliggende ting vil være rart. Anbefalingen til om 

virksomheden kan fortsætte er meget sort/hvid, hvor bankens syn er mere 

nuanceret. Det eneste banken har er ledelsesberetningen.  

 

Lever revisorerne generelt op til dine forventninger, når de afleverer et revideret regnskab? Det gør 

de. De er underlagt lov. Hvis der er noget forkert, så rammer det dem.  

Forventer du, at revisor gennem sit arbejde finder alle fejl i årsrapporten? Ja. Det må de lægge 

deres lid til. Fejl skal rettes med det samme. Ellers skal de skrive det i forbeholdene, at det bliver 

udbedret. Det skal være så retvisende som overhovedet muligt.  

Mener du, der er sket en ændring i forventningerne til revisor som følge af den finansielle krise er 

blevet større? Ja. Det gør han. Under finanskrisen kom der er hav af konkurser, hvor man kan se, at 

revisor ikke har taget stilling til going concern. Medierne har skrevet om det, og derfor er der 

kommet fokus på det.  
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Han har læst, at 8 ud af 10 revisor har vurderet going concern, og halvdelen af virksomhederne er 

gået konkurs, hvor det ikke var gjort. Han er lidt mere skeptisk, hvis det er en lille lokal revisor.  

Er der regnskaber fra nogen revisorer, hvor du går mere kritisk til værks i din 

regnskabsgennemlæsning end andre, fordi du har haft dårlige oplevelser? Han har ikke haft nogen 

dårlige oplevelser. Han kender kun en enkelt sag over flere år fra en kollega.  

Har du skærpet din kritiske sans som følge af den finansielle krise? Hvis ja, på hvilken måde? Han 

startede i 2008, så han kender ikke andet.  

Going concern/efterfølgende begivenheder: 

 Hvilke forventninger har du til, at revisor opdager af Going concern-problemer? Forventningen er, 

at de er så skarpe på regnskaber, at det opdages hver gang og gør læseren af regnskabet 

opmærksom på det. Kundernes engagement skal genforhandles hvert år. Banken foretager deres 

egen vurdering for alle kunder, hvor regnskabet læses. Det ser på, hvordan det er gået, 

indtjeningsevnen og kapitalforhold, hvilket ikke deles med revisor.  

- Hvad hvis ledelsen tilbageholder oplysninger, enten for at skjule disse eller fordi 

de mener de er irrelevante for revisionen, mener du da, at revisor skulle have 

opdaget dette alligevel? I så fald, hvordan synes du revisor bedst kan sikre sig, at 

oplysningerne kommer frem i lyset? 

- Hvis ledelsen tilbageholder oplysninger, så kan revisor eller banken ikke gøre så 

meget ved det. Han kender ikke reglerne, men han antager, at ledelsen har pligt til 

at oplyse alt, og bankens forventning er, at alt er korrekt.  

 Anser du revisors påtegning uden forbehold for going concern for at være en garanti for, at 

virksomheden overlever det kommende regnskabsår? Nej. Det er ingen garanti. Banken laver deres 

egen vurdering efter overleveringen fra revisor. Revisors vurdering noteres dog, hvor tallene og 

forbeholdene anvendes.  

Hvis revisor har afgivet en blank påtegning på regnskabet: 

- I hvor lang tid efter påtegningen er afgivet ville du mene, det er rimeligt at virksomheden 

ikke går konkurs? (frem til næste påtegning?) Det er svært at sætte tal på. 
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- Hvis det f.eks. er under 6 måneder efter påtegningen, har revisor da ikke udført sin opgave 

godt nok? Det opdages i god tid. Banken ved at det sker i forvejen. 

Hvis vi ser lidt væk fra de rent regnskabsmæssige tal, hvor meget vægter forhold som eksempelvis 

leverandørafhængighed, evt. afgiftsstigninger, storkundes konkurs m.v., når du skal vurdere 

virksomhedens evne til at fortsætte driften? Banken har meget fokus på tab med debitorer og 

afgiftsstigninger. Det vurderes hver gang. 

Har du nogen fornemmelse af, om revisorerne overvejer disse ting, og hvor grundigt de gør det? Det 

tror han ikke, at revisor gør. Han kan ikke huske, at han har set noget regnskab, hvor det er noteret.  

Eller sagt på en anden måde, sidder du nogen gange tilbage, efter at have gennemlæst et regnskab, 

med en følelse af, at revisors kendskab til den reviderede virksomhed ikke er godt nok, eller han 

mangler at blive opdateret på en række forhold vedr. virksomheden? Nej. Banken er nødt til at tage 

revisors påtegning for gode varer, selvom de måske kender virksomheden bedre. Han forstår ikke, 

at værdiansættelsen af aktiverne er op til ledelsen. Der gives et eksempel på, hvor goodwill 

personer står til at have en værdi, hvor virksomheden alternativt ville have en negativ egenkapital. 

Er du stødt på et regnskab, hvor der er forekommet begivenheder efter balancedagen vedr. 

virksomheden, men inden revisors underskrift, som der ikke er omtalt i regnskabet? Banken 

modtager udkast, men de må ikke stole 100 % på det. Man kan kalde det vejledende. Der stoles på, 

at revisors påtegning er retvisende. 

Har du oplevet virksomheder, hvor resultatet indikerer, at det er en sund virksomhed, men som pga. 

en efterfølgende begivenhed har måttet dreje nøglen om? Han har ikke set nogen eksempler. Det er 

kun dem, hvor der har været dårlig økonomi i forvejen, og banken har holdt fast i dem for at få 

nogle af deres penge tilbage. Han har ikke selv erklæret nogen konkurs. Det gør de som princip 

ikke. Perioden mellem årsregnskab til konkurs er også for kort. Der skal være en historik, hvis det 

skal gå galt. Det er yderst sjældent, at man ser andet.   

Har du en fornemmelse om, der er sket en stigning i efterfølgende begivenheder, der har skabt 

usikkerhed om evnen til at fortsætte driften, som følge af den finansielle krise? (Her tænkes især på 

om der er flere der har mistet deres økonomiske støtte fra banker og andre samarbejdspartnere) Ja. 

Banken har strammet deres kreditgivning. Der kræves flere og større sikkerheder. Alternatives 

gives der et afslag. Banken skal også tro på virksomheden.  
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Banken er ikke så risikovillige som før finanskrisen. Han fremhæver Roskilde Bank som meget 

risikovillig.   

Hvordan er jeres risikoprofil rangering? Her tænkes hvilke kriterier I anvender i forhold til at 

vurdere, hvem I vil støtte økonomisk? Der er et ratingsystem fra 3- til 6+ , hvor virksomhedens 

tilbagebetalingsevne vurderes. De finansielle faktorer vægtes 67% og kvalitativt 

ledelseskompetencer som nøglepersoner, finansiel risikostyring rapportering udgør resten. 

Størrelsen på egenkapitalen er ikke afgørende. Soliditet, tilbagebetalingsevne og afkast sendes til 

regnskabsanalyse, hvor 3+ er deres smertegrænse. Sideløbende beregnes der er 

sikkerhedsdækning, og historikken spiller også ind. Hvis der ikek virker til at være styr på sagerne, 

så prøver de at rådgive kunden. Prissætningen laves ud fra ratingen.   

I hvor høj grad har du en forventning om, at revisor er opmærksom på forhold helt op til hans 

underskrift på revisionserklæring? Han regner med, at vedkommende har styr på, hvad der sker op 

til d. 31/12. 

Kreditgivning: 

Hvis du skal give kredit til en virksomhed, hvor stor en vægt tillægger du revisors påtegning? Den 

skal være der. De hjemmelavede går ikke. 

Mener du, at det er revisors opgave at give en garanti for at virksomheden har en sund økonomi? 

Forventningen er, at der gives et øjebliksbillede. Hvis der ikke er nogen forbehold, så går han ud 

fra, at der gives et retvisende billede, hvor aktiverne vurderes. Han forventer ikke, at der gives en 

garanti for, at der er en sund økonomi eller ej, men der noteres det, der falder i øjnene.  

Hvis du står og skal give kredit til en virksomhed, og du er usikker ifh.t. ting i regnskabet, hvad gør 

du for at skabe klarhed? (Efterspørger supplerende materiale eller tager kontakt til revisor for en 

uddybelse) Hvis der er en post, som han ikke kender, så vil de hive fat på kunden for at få nogle 

flere oplysninger. 

Har du eksempler, hvor du har givet kredit eller ikke har trukket den økonomiske støtte til en 

virksomhed, som så relativt kort tid efter er gået konkurs? Nej. Det har han ikke oplevet endnu, men 

nogle af hans rådgiver har. Systemerne vil fange det. Alle har prøvet at give kredit til nogen, der er 

gået konkurs. Det er dog sjældent, at det sker kort tid efter.  
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Banken kan bruge Vækstfonden til at give kaution på 75 %, hvor banken tror på kunden, men 

risikoen er for høj. Alternativt henviser de til fonde eller investorer. 
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7.15 Referat af interview med erhvervsrådgiver 2 

Baggrund: Han sidder med små og mellemstore erhvervskunder, der typisk har 5-50 ansatte og en 

omsætning på 5-50 millioner. Det er alle typer af erhverv.  

Forventningskløften: 

Hvilke handlinger forventer du som regnskabsbruger, at revisor har udført i forbindelse med sin 

revision af årsrapporten? Han forventer, at de forskellige tal er afstemt, varelageret er talt ordentlig 

op, det ser overskueligt ud, der er rådgivet om det skattemæssige og afskrivninger er lavet, som det 

skal gøres.   

Mener du, som regnskabsbruger, at du er sat godt nok ind i hvad revisors arbejde indebærer, altså 

hvilke handlinger og områder revisor gennemgår i sin revision? Ja. Han har selv arbejdet lidt som 

revisor.  

- Hvis ikke, hvordan mener du, at budskabet kan kommunikeres godt nok ud? Ja. 

Lovgivningen ændres løbende, hvilket ikke kommunikeres godt nok ud til 

rådgiverne. 

Lever revisorerne generelt op til dine forventninger, når de afleverer et revideret regnskab? Ja. Han 

er ikke stødt ind i ret mange fejl. Varelagre kan være svært at opgøre engang imellem, og det er 

ikke helt sikkert, at det stemmer 100 %. Man må blot snakke med kunden om det. Der kan man være 

lidt mere præcist. Specielt når man er tæt på konkurs, så kan der være fejl.  

Forventer du, at revisor gennem sit arbejde finder alle fejl i årsrapporten? Ja. Alle væsentlige fejl 

skal være på plads. Væsentlighedsgraden afgøres af et vist beløb, der er individuelt. Det skal have 

betydning for driften. 

Mener du, der er sket en ændring i forventningerne til revisor som følge af den finansielle krise er 

blevet større? Ja. Man skal gå mere i dybden nu. Der er mere fokus på, at der er korrekt, og noterne 

bliver tjekket. 

Er der regnskaber fra nogen revisorer, hvor du går mere kritisk til værks i din 

regnskabsgennemlæsning end andre, fordi du har haft dårlige oplevelser? Nej, ikke endnu. Han er 

mere skeptisk ved små lokale revisorer.  
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Hvilke krav stiller du som minimum til et revideret regnskab? Resultatopgørelsen er perfekt, 

balancen er perfekt, varelageret er talt op, de følger kravene til opstilling af regnskaber og kunden 

har fået rådgivning med. 

Har du skærpet din kritiske sans som følge af den finansielle krise? Hvis ja, på hvilken måde? Ja. 

Den er meget skærpet. Man skal gå mere i dybden. Der er også kommet nye forretningsgange om 

det.  

Når du forlanger at få et revideret regnskab, hvad er det så du forventer at få i hånden? Hvad lægger 

du i, at et regnskab er revideret? Et kvalitetsstempel på at det er godt nok.  

 

Going concern/efterfølgende begivenheder: 

Hvilke forventninger har du til, at revisor opdager af Going concern-problemer? De burde se, at der 

er noget galt og gerne før. Der burde komme advarselslamper fra revisors side. Banken skærper 

kravene for mere sikkerhed, hvilket kan ske på månedsbases, hvis det er kritisk. Alternativt vurderes 

hver kunde hvert år, hvilket typisk sker i forbindelse med regnskabsaflægning. 

Hvad hvis ledelsen tilbageholder oplysninger, enten for at skjule disse eller fordi de mener de er 

irrelevante for revisionen, mener du da, at revisor skulle have opdaget dette alligevel? I så fald, 

hvordan synes du revisor bedst kan sikre sig, at oplysningerne kommer frem i lyset? Ja. Det 

forventes helt klart, og det må afhænge af spørgeteknik. 

Anser du revisors påtegning uden forbehold for going concern for at være en garanti for, at 

virksomheden overlever det kommende regnskabsår? Nej. Banken laver deres egen kreditvurdering. 

Det er sket en hel del gange, at banken ikke vil give kredit og kunden går konkurs, selvom der ikke 

er nogen påtegning. Problemet er, at banken først får regnskabet efter et halvt år, og der kan være 

sket meget i mellemtiden. De har dog aldrig været helt uenig med revisor. Det afhænger meget af 

likviditet, hvilket revisor ikke ser så meget på, hvilket dog er afgørende for banken. 

Hvis revisor har afgivet en blank påtegning på regnskabet: 

- I hvor lang tid efter påtegningen er afgivet ville du mene, det er rimeligt at virksomheden 

ikke går konkurs? (frem til næste påtegning?) Det burde minimum være et år, men det er 

ikke altid, at der er sådan. 
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- Hvis det f.eks. er under 6 måneder efter påtegningen, har revisor da ikke udført sin opgave 

godt nok? Ja. Revisor burde kunne se længere frem i tiden og spørge ind til 

fremtidsplanerne. 

Hvis vi ser lidt væk fra de rent regnskabsmæssige tal, hvor meget vægter forhold som eksempelvis 

leverandørafhængighed, evt. afgiftsstigninger, storkundes konkurs m.v., når du skal vurdere 

virksomhedens evne til at fortsætte driften? Det vurderes ret kraftigt. Han går ind og ser på 

leverandørerne og deres betalingsbetingelser, kunden likviditet, lovgivningen og afhængighed af 

kunder. Hver gang der laves nye udlån, så skal det også vurderes. 

Har du nogen fornemmelse af, om revisorerne overvejer disse ting, og hvor grundigt de gør det? 

Nej, det har han ikke en fornemmelse af, selvom han håber, at kunden spørges om det.  

Eller sagt på en anden måde, sidder du nogen gange tilbage, efter at have gennemlæst et regnskab, 

med en følelse af, at revisors kendskab til den reviderede virksomhed ikke er godt nok, eller han 

mangler at blive opdateret på en række forhold vedr. virksomheden? Han har et par enkelte gange 

prøvet at være mistænksom, hvor der har været revisorskifte og holdt møde med kunden. Der blev 

dog ikke kontrolleret i dybden. Det er svært at kontrollere tallene, hvilket specielt gælder ved 

immaterielle aktiver. Der ses også på afskrivningsgraden.  

Er du stødt på et regnskab, hvor der er forekommet begivenheder efter balancedagen vedr. 

virksomheden, men inden revisors underskrift, som der ikke er omtalt i regnskabet? Ja. Den anden 

dag var halvdelen af virksomheden solgt, hvilket ikke var nævnt i påtegningen. I det tilfælde blev 

der holdt et møde med kunden. Det er primært kunden, som man går igennem med mindre, at 

revisor også er til stede, hvilket er op til kunden. 

Har du oplevet virksomheder, hvor resultatet indikerer, at det er en sund virksomhed, men som pga. 

en efterfølgende begivenhed har måttet dreje nøglen om? Ja. Blandt andet i en hel del 

landbrugssager. Der står intet om going concern i påtegningen, selvom der i en længere periode 

har været en indikation af, at det er gået skidt. 

Har du en fornemmelse om, der er sket en stigning i efterfølgende begivenheder, der har skabt 

usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, som følge af den finansielle krise? (Her 

tænkes især på om der er flere der har mistet deres økonomiske støtte fra banker og andre 

samarbejdspartnere) Ja, det tror han. Det kan man også se på statistikken, at der sker flere 
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konkurser. Hvis en stor kunde går konkurs, så påvirker det også egne regnskaber. Der er også 

blevet givet flere forbehold. Når der har været going concern, så er det sket på bankens nåde. 

Banken ser på det og er opmærksom på problemener. 

Hvordan er jeres risikoprofil rangering? Her tænkes hvilke kriterier I anvender i forhold til at 

vurdere, hvem I vil støtte økonomisk? Der er mange ting, der ses på – primært regnskabstal, 

historik, strategi, branchen og udefra kommende faktorer som lovgning. Der har været projekter, 

som de har troet på, men har valgt ikke at støtte. Der er nogle, som de ikke vil støtte af politiske 

årsager og udviklingsselskaber eller patenter, hvor der først skal søges andre midler, så banken 

ikke tager den største risiko.  

I hvor høj grad har du en forventning om, at revisor er opmærksom på forhold helt op til hans 

underskrift på revisionserklæring? Han håber på, at han snakker med kunden, men han ikke er helt 

nede og tjekke varelager.  

  

Kreditgivning: 

Hvis du skal give kredit til en virksomhed, hvor stor en vægt tillægger du revisors påtegning? Den 

kigges selvfølgelig igennem, da det er et kvalitetsstempel, men det er banken egen vurdering, der 

anvendes. 

Mener du, at det er revisors opgave at give en garanti for at virksomheden har en sund økonomi? 

Nej, de skal vise, hvordan det realistisk ser ud.  

Hvis du står og skal give kredit til en virksomhed, og du er usikker ifh.t. ting i regnskabet, hvad gør 

du for at skabe klarhed? (Efterspørger supplerende materiale eller tager kontakt til revisor for en 

uddybelse) Taler med kunden. 

Hvad er dine hovedovervejelser, når du skal give en virksomhed kredit eller kreditudvidelse? Det 

vurderes, hvorvidt kunden kan betale tilbage. Der lånes kun penge ud til gode kunder, der kan 

betale lånene af igen på et tidspunkt. Der gives kun lån, hvis regnskabet er revideret, hvilket er 

bankens kreditpolitik, da der alternativt ikke er hold i det. 

Er der sket indskærpelser i forhold til at give kredit som følge af den finansielle krise? Hvis ja, på 

hvilke måder? Ja. Banken skal lagt dybere ned i analysen af selskaberne, se på deres nøgletal og 
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kigge på deres leverandører. I årene op til finanskrisen blev der taget på let på det, hvor der var 

mere fokus på salg, så er det er reality check, hvor kravene er blevet nu skærpet, der gives flere 

forbehold, og man ser mere på sikkerhed. 

Har du eksempler, hvor du har givet kredit eller ikke har trukket den økonomiske støtte til en 

virksomhed, som så relativt kort tid efter er gået konkurs? Det mener han ikke.  

  


