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Executive summary  

The paper in hand is based on the question about which information demands the public can claim 

in relation to going concern evaluations within Danish companies. In addition it examines more 

closely the challenges for the management and auditor of the current regulation, when considering 

the period before the auditor evaluates on going concern in his report.  

The paper analyzes what has created the focus on the going concern term today, and also why 

regulation is important in connection with going concern. It means that the justification of the going 

concern term will undergo an examination in a historical public context compared to present and 

former crisis. Furthermore the basic value and justification of the going concern term in connection 

with rendering of the published financial statement is being considered. 

The paper also analyzes which regulatory demands the management are subject to in connection 

with going concern seen from the part of both the accounting law and the company law. The period 

up until the evaluation of the management is simultaneously being analyzed in order to show, how 

the companies hedge their business, and with this estimate the content in their assessment of how to 

stay going concern. This is being compared to the judgment of the interest group, and what they 

find essential in this context. 

In addition the auditors work with going concern during the audit is being analyzed. In the light of 

this the paper reviews which statutory regulations the auditor is subject to by the evaluation of 

going concern. From this evaluation it is considered if the responsibility and obligations of the 

auditor, compared to the knowledge of going concern of the other interest groups, correspond to the 

information demands declared by the interest groups. 

From the above we will identify present issues illustrating how the present regulation is being 

complied with, and if this is sufficient seen in the light of the requirements of the users of the 

accounts and of the interest groups. 
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1 Indledning 

I de seneste år har verdensøkonomiens udvikling været inde i en lavkonjunktur, hvor 

omdrejningspunktet har været recession og manglende vækst i den globale økonomi. Denne krise 

har også været betegnet som værende finansiel, hvilket har gjort det svært for mange virksomheder 

uden den fornødne likviditet til at stå imod krisens udfordringer på de forskellige markeder
1
. Dette 

har forøget antallet af konkurser jævnt over de seneste år med offentlighedens store bevågenhed
2
.  

En naturlig bevågenhed idet tabet af indtægter for staten bekymrer politikkerne, samtidig med at tab 

af arbejdspladser har gjort det svært for den almindelige borger at skulle klare sig. Derudover har 

den enkelte aktionær også måttet se sig forbigået i en vis grad, og hæfte for det tab, der desværre 

indtræffer, når store selskaber ikke kan opfylde deres forpligtelser og må gå konkurs
3
. 

Derfor fyldes dagspressen i dag med flere sager end tidligere, hvor store og tidligere veletablerede 

virksomheder forsøger at navigere sig ud af krisen, samt med de sager, hvor konkursen allerede er 

indtruffet. Her kan eksempelvis nævnes Tønder Bank, der gik konkurs i november 2012 og SAS, 

samt fodboldklubben Brøndby, som er under et massivt pres for at overleve
4
. Denne udvikling 

bekymrer myndighederne og den brede offentlighed herunder politikkerne, idet de ofte står tilbage 

med en manglende forståelse for, hvorledes det kunne gå så galt, eller er på vej til at gå galt, uden at 

der reageres fra rette instanser, herunder revisor. Ofte omhandler dagspressen, jagten efter synderne 

i disse sager, for at placere et ansvar for konkursen
5
. 

Dette har bragt revisor i offentlighedens søgelys adskillige gange i kraft af deres position som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Især ved påtegning af regnskaber, som værende retvisende og 

aflagt under going concern, hvorefter virksomheden kort tid efter går konkurs uden bemærkninger 

fra revisor
6
. I flere sager har offentligheden og dagspressen noteret sig, at revisor efter deres behov 

og opfattelse, ikke mindst for at placere ansvar, ikke har alarmeret rettidigt, som offentlighedens 

                                                
1
 Børsen d. 9. november 2012 - ”Banker holder SAS i live” 

2
 FSR Analyse: Udvikling i konkurser i danske virksomheder fra 3. kv. 2011 til 3. kv. 2012  

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-
okt2012.ashx Læst d. 21. marts 2013 
3
 Børsen d. 12. november 2012. SF: ”EU skal stramme revisionskrav”. 

4
 Børsen d. 13. november 2012. ”SAS chef trygler ansatte om ja til redningsplan” & d. 26. november 2012. 

”Investor – Toget er kørt for Brøndby” 
5
 Børsen d. 5. november 2012. ”Tilsynet svigtede omkring Bankkrak” & d. 9. november 2012 ” Tønder 

ledelse afviser at have svigtet” 
6
 Berlingske Business d. 22. december 2011 ”Blank påtegning – Hvad betyder det?”  

 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-okt2012.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-okt2012.ashx
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tillidsrepræsentant, set ud fra deres perspektiv
7
. Revisionsbranchen, og den enkelte revisors 

vurdering af dette har været, at så længe alle interne såvel som eksterne procedurer har været fulgt, 

kunne de ikke gøre yderligere
8
. Dette er i og for sig heller ikke mærkværdigt, idet ledelsen bærer 

ansvaret for at aflægge årsrapporten herunder implicit på going concern vilkår
9
. 

Denne kløft imellem revisor og offentlighed er imidlertid værd at hæfte sig ved, idet den fra politisk 

hold også er blevet gennemtrængende på nationalt som internationalt niveau
10

. Fra politisk side er 

der stort fokus på at skabe tillid til, at den danske økonomi kan komme ind på vækstsporet, ved at 

forbrugere og investorers købe- og investeringslyst forøges. Dette forudsætter dog en væsentlig 

tillid til, at regnskaberne er troværdige, således der ikke kan sås tvivl om revisors arbejde
11

. Med 

dette in mente har tiltagene fra EU’s side omkring den såkaldte Grønbog og nu lovforslag
12

 til, 

hvordan revisors tillid kan styrkes, bekræftet den politiske opmærksomhed fra lovgivers side. 

Ydermere er revisionsbranchen nu med denne politiske opmærksomhed, som løftestang, også selv i 

gang med, på internationalt som nationalt niveau, at vurdere, om denne kløft kan reduceres ved nye 

tiltag i revisors kommunikation til offentligheden gennem påtegningen
13

.   

Derfor er nødvendigheden og omfanget af denne afhandling central, for at kunne klarlægge, hvad 

der sker i perioden, før årsrapporten aflægges af ledelsen og bliver påtegnet af revisor. Det ville 

ligeledes være interessant at betragte hvilke lovmæssige men også praktiske udfordringer, revisor 

står overfor, når ledelsens vurdering af at være going concern skal vurderes. Det er nødvendigt at 

kigge tilbage, og se på denne periode, hvor en going concern vurdering bliver foretaget af ledelsen 

og herefter revideret af revisor. En analyse af denne periode, målt op imod nærmeste stakeholders 

syn på, hvad de mener revisors rapportering skal indeholde. Vi vil med denne afhandling foretage 

en 360 graders vinkling, ved at invitere offentligheden indenfor til en diskussion af revisors rolle i 

dag under ovenstående forhold. Vi undersøger nuværende lovgivning for revisor og ledelse, 

samtidig med at dette sættes i perspektiv, når statements og interviews inddrages fra interessenter, 

såsom banker, rekonstruktører mfl.. Dette gør det muligt at betragte going concern ud fra et andet 

perspektiv. Vi vil samtidig gå på tværs af industrier, brancher og dermed benchmarke going concern 

                                                
7
 Berlingske Business d. 22. december 2011 ”Blank påtegning – Hvad betyder det?”  

8
 Berlingske Business d. 22. december 2011 ”Blank påtegning – Hvad betyder det?”  

9
  ÅRL kapitel 2 Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten. Hjemmel: § 8, 9, 10 

10
 Vækst og erhvervsminister Ole Sohn: Revisordøgnet 2012 – FSR – danske revisorer 

11 
Vækst og erhvervsminister Ole Sohn: Revisordøgnet 2012 – FSR – danske revisorer 

12
 FSR: 

http://www.fsr.dk/Nyhederogpresse/Politiskemaerkesager/Fremtidensrevisionspolitik/Kommissionens-
endelige-forslag læst d. 6. april 2013 
13

 Revision og regnskabsvæsen nr. 11. oktober 2012. ”Leder” s. 4. 

http://www.fsr.dk/Nyhederogpresse/Politiskemaerkesager/Fremtidensrevisionspolitik/Kommissionens-endelige-forslag
http://www.fsr.dk/Nyhederogpresse/Politiskemaerkesager/Fremtidensrevisionspolitik/Kommissionens-endelige-forslag
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i forskellige verdener underkastet samme lovgivning.  Dermed er der en mulighed for identificering 

af problemstillinger, der kan åbenbares og bidrage til den offentlige debat omkring, hvad der skal til 

for at offentlighedens forventninger kan nærme sig revisors arbejdsmetoder og rapportering. 
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2 Problemstilling 

Ovenstående har givet anledning til følgende problemstilling. I kølvandet på den nuværende 

finansielle krise og lavkonjunkturen i Danmark, er konkurserne steget jævnt de seneste 5 år jævnfør 

nedenstående figur
14

. Historisk ligger konkurstallet dermed fortsat på et meget højt niveau i forhold 

til før finanskrisen. 

Figur 1 Udviklingen i antal konkurser i perioden 2007K1 til 2012K3 (sæsonkorrigeret) 

 

I flere konkurser har virksomheder aflagt årsrapport fra tidligere år uden bemærkninger vedrørende 

going concern vanskeligheder fra revisions side, for derefter at gå konkurs. Undersøgelser fra FSR 

og revisionsfirmaet Beierholm viser, at der i ca. 40 % af konkurstilfældene ikke foreligger en 

bemærkning i årsrapporten, selvom virksomheden gik konkurs inden for et år efter balancedatoen. 

Dette overrasker offentligheden
15

. Men også revisor selv er i tvivl om, hvor præcist de kan og bør 

ramme med deres vurdering af going concern.
16

.  Særligt bekræftes det at bankregnskaber er en 

væsentlig udfordring for revisor, idet revisor i 8 ud af 10 krakkede bankregnskaber ikke tog 

forbehold for going concern
17

. Indlæg og synspunkter som sidstnævnte, fra personer med kendskab 

til debatten, har bidraget til, at offentligheden har løftet diskussionen op i mediebilledet, for at opnå 

en forståelse af problemstillingen kombineret med en øget interesse for ansvarsplacering, når en 

                                                
14

 FSR Analyse: Udvikling i konkurser i danske virksomheder fra 3. kv. 2011 til 3. kv. 2012  
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-
okt2012.ashx Læst d. 21. marts 2013 
15

 Revision og regnskabsvæsen nr. 1 – Januar - 2013 ”Going concern i konkursramte selskaber og revisors 
ansvar nu og i fremtiden” s. 31. 
16 

Erhverv og Økonomi d. 4. december 2012 ”Bankregnskaber er en særlig udfordring”  
17

 Berlingske Business d. 22. december 2011 ”Blank påtegning – Hvad betyder det?”  

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-okt2012.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/Antallet-af-konkurser-falder-okt2012.ashx
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virksomhed går konkurs. Disse udsagn har udfordret revisor i offentligheden som værende 

tillidsrepræsentant, idet dennes opgave er, at revidere og vurdere ledelsens aflagte regnskab som 

værende på going concern eller ej
18

. I tilfælde af usikkerhed om going concern skal revisor forholde 

sig til det i sin påtegning og dermed rapportere korrekt herom til offentligheden som deres 

tillidsrepræsentant
19

. 

Revisors arbejde er dog vanskeliggjort i en tid, hvor markedet ændrer sig hurtigt og sommetider i en 

mere nedadgående retning end forventet, særligt i visse brancher
20

. Dette kan for virksomhederne 

betyde tab af store kunder eller pludselig mangel på tilsagn om kreditfaciliteter samt fejlvurdering 

af aktiver pga. tidens konjunktur
21

.  Dermed er de skøn, hvorpå ledelsen beror deres vurdering, 

udsat for hurtigt at kunne ændre sig fra at være ét i går, til nødvendigvis ikke at være det samme den 

efterfølgende dag
22

. Dermed har revisors arbejdsforhold ændret karakter, baseret på ydre 

omstændigheder, der i højkonjunkturer ikke har samme negative effekt på virksomhederne
23

. En 

afledt effekt og problemstilling, der kan indtræffe er dermed, at risikoen for at et regnskab, som 

aflægges under going concern, muligvis burde have været aflagt med en supplerende oplysning eller 

forbehold. Hyppigheden af nuværende udvikling inden for antallet af konkurser aktualiserer 

problemstillingen væsentligt, og stiller oftere de implicerede aktører, ledelsen og revisor til ansvar 

for deres handlinger
24

. Dermed bliver det også aktuelt at se på om gældende lovgivning er 

tilstrækkelig i offentlighedens øjne. 

Revisor er gennem lovgivning
25 

pålagt, at forholde sig til, om selskabet er going concern i 

minimum, men ikke begrænset til, 12 måneder efter balancedatoen. For at kunne forstå omfanget af 

revisors omdiskuterede praktiske vurderinger gennem den nuværende krise, er det nødvendigt at 

forstå dennes rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, samt teoretiske arbejdsforhold. Kun 

herved kan det anskueliggøres, hvornår det er berettiget at vurdere efter forventningen om going 

concern, og om nuværende forhold er udtryk for en tilstrækkelig og rettidig vurdering og 

rapportering. Men ovenstående kan ikke besvares kun ud fra revisors perspektiv, idet der 

paradoksalt ligger tre forståelseshorisonter omkring værdien af revisors arbejde med going 

                                                
18

 Jyllandsposten d. 4. december 2012 ”Revisorformand – Bankregnskaber er en særlig udfordring.” 
19

 Jyllandsposten d. 4. december 2012 ”Revisorformand – Bankregnskaber er en særlig udfordring.” 
20

 Jyllandsposten d. 4. december 2012 ”Revisorformand – Bankregnskaber er en særlig udfordring.” 
21

 Interview med tidligere bankdirektør og repræsentant dansk aktionærforening Jørn Astrup Hansen 
22

 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2. Februar 2009 ”Revision i en krisetid” s. 18.  
23 

Revision og Regnskabsvæsen nr. 2. Februar 2009 ”Revision i en krisetid” s. 18 
24

 Ret & Råd ”Ledelse og revisor” Læst d. 21. marts.  2013 
http://www.retraad.dk/Offices/Glostrup/Business/Articles/Article%20list/Ledelse%20og%20revisor_STP.aspx.  
25

 ISA 570 samt ÅRL grundlæggende forudsætninger § 13 stk. 4 

http://www.retraad.dk/Offices/Glostrup/Business/Articles/Article%20list/Ledelse%20og%20revisor_STP.aspx
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concern
26

. Ledelsen og offentligheden må inddrages, for at give det fulde billede af begrebets værdi 

og de informationer, der ligger til grund for revisors vurderinger. Ledelsens vurdering er interessant, 

da de aflægger årsrapporten og dermed står til ansvar for de dispositioner den indeholder
27

. 

Offentligheden er interessant at inddrage, for at få de vinkler med, som revisor eller ledelsen ikke 

bidrager med, samtidig med at få offentlighedens syn på deres arbejde. Offentligheden er i denne 

afhandling rekonstruktører, banker, brancheorganisationer og personer med særlig interesse og 

involvering i emnet, såsom politikere debattører og journalister. Ud fra ovenstående undersøges 

kløften imellem revisors going concern vurdering og samfundets betragtning. Hvordan anvender de 

begrebet, og hvilken værdi tillægger de det af ledelse og revisor udførte arbejde omkring going 

concern? Dette er set ud fra en betragtning om, at interessenternes opfattelse af begrebets værdi 

udtrykker målestokken for, hvad der er tilstrækkeligt, set med offentlighedens øjne, da disse 

repræsenterer særinteresser i selskabernes nære periferi. Dermed kan der opstå ny viden i 

spændingsfeltet omkring disse interessenters oplevelser med going concern set udefra. Med dette in 

mente og i kombination med ledelse og revisors nuværende arbejdsvilkår vil vi undersøge, 

hvorledes interessenternes nuværende informationsbehov bliver opfyldt og efterse om, der er 

potentielle muligheder for at forøge informationsværdien. Derved skabes anledning til at besvare, 

om going concern begrebet kan fremstå om muligt mere transparent og anvendeligt i forhold til 

offentligheden.  

På samme tid må ledelsens rolle tages i betragtning, idet ledelsesorganet er forpligtet til at aflægge 

en retvisende årsrapport herunder tage stilling til og drøfte, hvorledes de er going concern
28

. 

Ledelsen er forpligtet til løbende at vurdere og sikre et nødvendigt kapitalberedskab ved selskabets 

drift herunder, at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og 

fremtidige forpligtelser
29

. Ledelsen er derudover forpligtet til at etablere de fornødne procedurer for 

risikostyring og interne kontroller, der sikrer, at virksomheden er going concern
30

.  Når 

virksomhederne er underlagt disse lovmæssige formalia, kunne det antydes, at revisors opgave med 

blot at revidere dette skøn, burde være en formsag, idet ledelsen allerede har foretaget den 

nødvendige strategiske risikoafdækning på kort og langt sigt. Men hvorledes foretages denne 

risikostyring for virksomheden som helhed, og kan revisor anvende den til at basere sin vurdering 

                                                
26

 Revision og regnskabsvæsen Nr. 11. november 2012 ”Going Concern i revisionsprocessen. – Hvordan i 
praksis” - Figur 2 s. 17 
27

 ÅRL § 8 
28

 ÅRL § 9 stk. 2 Ledelsens påtegning af regnskabet skal bekræfte årsrapporten. 
29

 SEL § 115,stk. 5  
30

 SEL § 115,stk. 2 
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af, om virksomheden er going concern. I samme omgang kan det være interessant, at se nærmere på 

om danske selskabers ledelser, i kraft af deres position, har de nødvendige kompetencer til at 

opfylde selskabslovens ovennævnte forpligtelser. Hvilken informationsudveksling foregår der 

mellem ledelse, og revisor og kan det afdække going concern? 

Hvilket informationsbehov skal der afdækkes ifølge offentligheden og hvilke muligheder eksisterer 

der reguleringsmæssigt for revisor og ledelse pt. vedrørende going concern? Er der den optimale 

udnyttelse af gældende lovgivning, eller kræves der mere regulering, for at mindske kløften mellem 

offentlighed og revisors arbejde? Kan der ved at se på perioden op til revisors rapportering drages 

erfaringer, som kan understøtte eller bibringe nye vinkler på, hvorledes going concern håndteres af 

revisor og ledelse? Hvad er muligt at offentliggøre, uden at konkurrenceforvride markeder og 

forstyrre informationsbehovet negativt for den enkelte virksomhed? Er det muligt, at behandle 

spændingsfeltet mellem nuværende retslære og offentlighedens forventninger, for derved at 

afdække problemstillinger, således at både offentligheden, revisor, og de nære interessenter mødes 

på anden vis, end den nuværende?  

For at belyse, hvorledes denne udfordring imødekommes, har vi valgt at stille nedenstående 

problemformulering med tilhørende underspørgsmål. 
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3 Problemformulering 

 

3.1 Yderligere præcision af problemformulering  

Formålet er ikke at der skal findes løsninger i relation til problemformuleringens besvarelse. Det er 

derimod at bringe de problemstillinger op, der eksistere i forhold til going concern vurderingen, når 

denne foretages af ledelse og revisor. For at undersøge problemformuleringen må den ses i 

sammenhæng med følgende 3 underspørgsmål inden en konklusion finder sted.  

  

1. Hvilket informationsbehov har offentligheden vedrørende going concern, og hvilken værdi 

og berettigelse har begrebet for offentligheden og regnskabsbruger i en krisetid?  

a. Hvilken sammenhæng er der mellem økonomiske kriser, som den nuværende 

finansielle og going concern? 

b. Hvilken betydning har going concern i det eksterne regnskab? 

c. Hvad anvender interessenterne going concern begrebet til? 

 

 

2. Hvilke reguleringer er ledelsen underlagt ved vurdering af going concern, og hvordan ser 

offentligheden og interessenter med kendskab til begrebet på, hvordan ledelsens vurdering 

foretages? 

a. Hvilket ansvar og forpligtigelser er ledelsen underlagt i forhold til den danske 

lovgivning?  

b. Hvilken indflydelse har risikostyring på ledelsens arbejde, og hvordan anvendes det i 

praksis?  

c. Hvordan anvendes ledelsesberetningen i forbindelse med going concern? 

d. Er danske virksomhedsledelser kompetente nok til at udføre deres arbejde? 

e. Hvad skal ledelsen udarbejde forbindelse med deres going concern vurdering? 

 

Hvilket informationsbehov har offentligheden krav på i relation til going concern vurderinger i 

danske selskaber, og hvilke udfordringer giver gældende regulering for ledelse og revisor, når 

der ses på perioden inden revisor rapporterer herom? 
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3. Hvilke reguleringer er revisor underlagt ved vurdering af going concern, og hvordan ser 

offentligheden og interessenterne med kendskab til begrebet på revisors vurdering og 

rapportering? 

a. Hvilket ansvar og forpligtelser er revisor underlagt ifølge den danske lovgivning, for 

at kunne erklære sig på going concern?  

b. Hvilken betydning har kendskabet til virksomheden for revisors arbejde med going 

concern? 

i. Hvilken betydning vil en obligatorisk rotationsordning have for revisor? 

ii. Er revisor uddannet til at revidere alle virksomheder set i lyset af den 

finansielle krise? 

c. Hvordan forholder revisor sig til det af ledelsen udførte arbejde vedr. going concern?  

d. Hvilken forventning har offentligheden til revisor i kraft af hans erhverv som 

offentlighedens tillidsrepræsentant? 

e. Ville flere informationer i påtegningen kunne ændre offentlighedens opfattelse af 

revisors vurdering af going concern?  
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4. Begrebsafklaring 

 4.1 Begrebet going concern 

Oversat til dansk betyder begrebet going concern ”igangværende virksomhed”, hvilket betyder, at 

en virksomheds årsrapport aflægges efter en formodning om, at virksomheden kan fortsætte sine 

aktiviteter i en overskuelig fremtid. ISA 570 beskriver, at fortsættelse af driften betyder, at 

virksomheden ikke må have til hensigt eller blive tvunget til at likvidere, indstille aktiviteter eller 

søge beskyttelse mod kreditorer. Going concern begrebet er indarbejdet som en grundlæggende 

forudsætning i ÅRL § 13. De grundlæggende forudsætninger i henhold til ÅRL skal overholdes, før 

et regnskab kan siges at være retvisende. 

Som udgangspunkt værdiansættes posterne i årsregnskabet ud fra en forudsætning om, at 

virksomheden forventer at kunne fortsætte driften. Denne værdiansættelse ændres væsentligt, hvis 

det vurderes, at selskabet ikke kan opfylde going concern forudsætningen. I de tilfælde, hvor going 

concern forudsætningen ikke kan opfyldes, skal ledelsen vælge at opgøre årsrapporten efter andre 

metoder, heri blandt skal aktiverne opgøres til realisationsværdi
31

.  

 

4.2 Going concern som grundlæggende forudsætning 

Det er et grundlæggende krav i henhold til ÅRL § 11, at et årsregnskab skal udtrykke et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Det er en 

nødvendighed, at årsregnskabet giver et retvisende billede for, at regnskabsbruger kan anvende det 

som støtte for deres økonomiske beslutninger. 

For at regnskabet skal være retvisende, skal det som minimum opfylde de i ÅRL § 13 oplistede 

grundlæggende forudsætninger. Disse forudsætninger omfatter: klarhed, substans, væsentlighed, 

going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi samt reel og formel kontinuitet. 

Det er i henhold til ÅRL § 8 selskabets ledelse, der aflægger årsrapporten og dermed har ansvaret 

for, at de grundlæggende forudsætninger opfyldes, og årsrapporten dermed vil være retvisende. Det 

er en essentiel del af ÅRL, at årsrapporten skal være retvisende, at regnskabsaflægger pålægges, at 

                                                
31

 ÅRL § 13 stk. 4. 
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give yderligere oplysninger eller fravige ÅRL’s bestemmelser, såfremt dette gør, at regnskabet 

bliver mere retvisende. Dog kan kvalitetskravet going concern aldrig fraviges
32

. 

Der er ikke indarbejdet en uddybende forklaring af begrebet going concern i ÅRL. Begrebet 

forklares blot ved, at hvis en aktivitet ikke forventes at kunne fortsætte, skal klassifikation og 

opstilling, samt indregning og måling, tilpasses dette. Den manglende forklaring medfører, at der 

heller ikke angives en vejledning i indhold, samt graden af sikkerhed i forbindelse med vurdering af 

going concern. Samtidig er der ikke udarbejdet en dansk eller international regnskabsstandard, 

omhandlende going concern. Det nærmeste man kommer, er IAS 1 (revised 2007), RV, (herefter 

kaldet RV) 1 samt RV for mindre virksomheder, hvor going concern kort er beskrevet. Dog fremgår 

det af RV 1, at ”hvor dybdegående going concern vurderingen skal være, afhænger af den enkelte 

virksomheds forhold” 

En af grundene til, at der ikke er udarbejdet nogen regnskabsstandard vedrørende going concern, 

kan skyldes, at der er en generel opfattelse af, at going concern, som en grundlæggende 

forudsætning, indgår i den daglige styring af virksomheden, og at det derfor ikke er nødvendigt at 

udarbejde en vejledning herom. Det skal dog bemærkes, at RV 4 påpeger, at ”En forringelse af 

driftsresultatet og virksomhedens finansielle stilling efter balancedagen kan betyde, at 

årsregnskabets grundlæggende forudsætning om going concern ikke længere er opfyldt, og at 

årsregnskabet derfor må udarbejdes under hensyntagen hertil”. Det fremgår hermed af RV 4, at 

vurderingen af going concern skal foretages frem til godkendelse af årsrapporten. 

  

                                                
32
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5. Metodiske valg: 

Dette afsnit vil beskrive, hvilke valg vi har gjort os teoretisk som empirisk i vores arbejde, for at 

give et kvalificeret svar på vores problemformulering. 

 

5.1 Videnskabsteoretiske valg 

I forbindelse med de teoretiske tilgange til opgaven er den deduktive metode benyttet
 33

. Det vil 

sige, at vi tester vores teori op imod den empiri, vi indsamler. For at understøtte 

problemstillingerne, anvendes både teoretisk og empirisk materiale. Det teoretiske og empiriske 

materiale bidrager til vores refleksioner vedrørende interessenterne og deres indgangsvinkel til 

going concern i perioden op til at revisors rapportering kan behandles.  

 

Det primære empiriske datamateriale indsamles i form af kvalitative interviews, således at vi kan få 

et overblik over afhandlingens problemstilling ved at spørge de interessenter, der kunne have en 

andel i problemstillingen. Til vores kvalitative interviews anvender vi hermeneutikkens 

fortolkningsforhold til at få et nuanceret billede og dybdegående indblik i de respondenters verden, 

som vi har undersøgt. Ved denne undersøgelsesmetode kan vi forstå hvorfor interessenterne vælger 

standpunkt til going concern, som de gør. Vi søger logiske slutninger af deres erfaringshorisont 

vedrørende going concern, for deraf at teste det på vores teori og drage slutninger ud fra dette.  

 

5.2 Analytiske valg og design  

Helheden af afhandlingens struktur samt hvilke elementer, som vi vil behandle i analysen for at nå 

vores konklusion, er illustreret i nedenstående figurer samt i tilhørende forklaringer.  

 

5.2.1 Analytiske valg 

Afhandlingen tager udgangspunkt i perioden før ledelse og revisor rapporterer og erklærer sig på 

årsrapporten. Det interessante er at møde interessenternes holdning til vurderingen af going 

concern, set i perioden før revisors rapportering, for at sammenholde den empiri med den 

lovgivning revisor og ledelse er underlagt. Formålet er dermed også givet, at der ikke skal findes en 
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løsning på problemformuleringen, men nærmere ud fra problemformuleringen og tilhørende analyse 

at bringe problemstillinger op i forhold til going concern, set ud fra hvad interessenterne syntes er 

centralt. 

 

Figur 2 Nedenstående figur viser fokus for afhandlingen
34

 

 

 

Vores empiri skal dermed støtte op om en analyse, der anskuer begrebet mere fuldstændigt end blot 

fra ledelsen og revisors synsvinkel. Sidstnævnte syntes efter afhandlingens forfattere at være 

genstand for den meste nuværende empiri. Ved at producere egen empiri i form af kvalitative 

interviews med interessenter til virksomhederne, skabes der et væsentligt input, hvilket giver et 

fundament for den nødvendige viden til at besvare problemformuleringen. Denne viden fra 

interessenterne er i stor udstrækning ikke tilgængelig i dag, da den faglige udfordring med going 

concern har begrænset sig, i de fleste tilfælde, til at være et revisionsfagligt internt 

professionsanliggende. Dvs. uden empiri af denne karakter, ville afhandlingen ikke kunne 

opretholde sin validitet, idet området set fra andre interessenters perspektiv ikke er til rådighed i 

samme størrelse og omfang, som det er for ledelse og revisor. 

                                                
34

 Egen tilvirkning med inspiration fra Revision og Regnskabsvæsen nr. 11. november 2012, ”Going Concern 
i revisionsprocessen – Hvordan i praksis” s 21 

31.12.11 31.12.12 Going concern Foudsætningen 2013 31.12.13

Tidslinje

Ledelsen udarbejder årsrapporten.

Revisor erklærer sig på årsrapporten.

Going concern vurderingen finder sted undervejs i hele processen , men hvad tager den 

udgangspunkt i hos henholdsvis revisor og ledelse, inden revisor rapportere herom, samt 

hvad er interessenternes syn på processen
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5.2.2 Afhandlingens design 

Første del af afhandlingen vil føre os igennem, hvorfor en regulering er vigtig i forhold til going 

concern, og hvilken berettigelse det har i en historisk samfundskontekst, herunder set i forhold til 

den nuværende og tidligere krise, og de konjunkturer samfundsøkonomien er underlagt. Herudfra 

kan det besvares, hvordan en regulering af going concern er berettiget. Dette gøres for at undersøge 

værdien af det eksterne regnskab set i forhold til offentligheden, samt herunder at undersøge going 

concern begrebets implicitte betydning i konteksten af at aflægge årsrapporten under 

forudsætningen om fortsat drift. 

Anden del af afhandlingen vil fokusere på, hvilken regulering ledelsen er underlagt 

lovgivningsmæssigt gennem ÅRL og SEL, når der foretages en vurdering af going concern. Dette 

vil blive analyseret ud fra vores egenproducerede empiri ved interviews samt ud fra relevante 

artikler fra tidsskrifter, såsom Børsen og Revision & Regnskabsvæsen mfl.. Derudover vil perioden 

op til og under ledelsens vurdering blive analyseret nærmere, for at finde ud af, hvordan ledelser 

agerer på risici i de pågældende virksomheder, som de er i. For at nærme os en forståelse af, hvad 

der indgår i deres vurdering, vil vi også kigge nærmere på Coporate Governance anbefalinger fra 

erhvervsstyrelsen og Nørbyudvalgets anbefalinger for god selskabsledelse fra 2001. Derudover vil 

også COSO ERM blive inddraget som et potentielt risikoværktøj, der kan anvendes i forbindelse 

med at følge ovenstående anbefalinger. Vi vil i denne forbindelse redegøre for den teoretiske 

anvendelse COSO ERM og efterfølgende vurdere værktøjet ud fra en praktisk indgangsvinkel. 

Hermed kan det afdækkes, om nuværende regulering bliver fulgt og er tilstrækkelig, eller om 

selskabernes ledelse har brug for en præcisering af reglerne.  

Tredje del af afhandlingen vil omhandle revisors arbejde med going concern, set ud fra den 

grundlæggende teori og regulering, som revisor er underlagt. Først og fremmest vil vi redegøre for 

de væsentlige forhold omkring revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og i den 

kontekst dennes uafhængighed og hvad god revisionskik indebærer. Derudover vil vi redegøre for 

ISA 315, som er revisors indgangsvinkel til at forstå arten af virksomheden og som ISA 570 også 

henviser til, for at kunne lave en vurdering af ISA 570 going concern. Afslutningsvis vil vi redegøre 

for værdien af revisors påtegning, og vurdere den i sammenhæng med forventningen fra 

offentligheden. I vores empiri anvendes primært interviews, artikler og inspiration fra relevante 

tidsskrifter samt aviser.  
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Figur 3 Grafisk analyse design35 

 

 

 

  

                                                
35

 Kilde: Egen tilvirkning 

Konklusion på hvilket 
informationsbehov 

offentligheden har krav på 
i relation til going concern 

vurderinger i danske 
selskaber, og hvilke 

udfordringer gældende 
regulering giver for ledelse 
og revisor, når der ses på 

perioden inden revisor 
rapporterer herom? 

Hvilke reguleringer er 
ledelsen underlagt ved 

vurdering af going concern, 
og hvordan ser offentligheden 

og interessenter med 
kendskab til begrebet på, 

hvordan ledelsens vurdering 
foretages? 

Hvilket informationsbehov har 
offentligheden vedrørende going 

concern, og hvilken værdi og 
berettigelse har begrebet for 

offentligheden og 
regnskabsbruger i en krisetid?  

Hvilke reguleringer er revisor 
underlagt ved vurdering af 

going concern, og hvordan ser 
offentligheden og 

interessenterne med 
kendskab til begrebet på 

revisors vurdering og 
rapportering? 



Side 20 af 139 
 

6 De kvalitative interviews  

For at komme så dybt som muligt ned i erkendelsen af emnet og perioden før revisors rapportering 

om going concern, har vi udvalgt en repræsentativ skare af informanter, der udgør de interessenter, 

som har haft en direkte kontakt med en virksomhed når going concern skal fortolkes. Den dybere 

forståelse for området fås kun. ved at behandle det i form af interview, og vi har derfor valgt 

primært at basere en stor del af empirien for afhandlingen på den kvalitative metode. 

 

Da vi vælger at benytte os af delvist strukturerede interviews, får vi derigennem en dybere 

forståelse af problemstillingerne ved behandlingen af going concern. Dog med den viden at 

respondenten kan være farvet af egne holdninger. Vi har deraf været opmærksom på Stinar Kvales 

tilgang til emnet med det kvalitative forskningsinterviews 12 punkter
36

.  

 

Der er følgende tre former for interview, vi kan foretage os.  

1. åbne, 

2. Det delvist struktureret 

3. Det standardiserede interview
37

.  

 

Ved et standardiseret interview kan opnås sammenlignelighed, hvilket er en fordel til indsamling 

af kvantitative data. Ved det åbne interview, opnås kvalitative data, og her er det sværere at finde 

sammenlignelige punkter, men det giver omvendt en dybere forståelse af genstandsfeltet
38

. Det 

delvist strukturerede interview og det åbne interview, minder meget om hinanden, men ved 

anvendelsen af det delvise strukturerede interview opnås mulighed for mere sammenligning idet 

rammerne for hvilke emner der søges belyst, allerede er foretaget
39

. Vi anvendte derfor delvist 

strukturerede interviews for at åbne for diskussioner, men samtidig med styre interviewet, af 

hensyn til brugen for den efterfølgende analyse. Vi fik derigennem afdækket hovedspørgsmålene i 

vores interviewspørgsmålsguide
40

, men lod samtidig muligheden for at afdække andre områder stå 

åben. Respondenten fik mulighed for at begrunde og uddybe sine forklaringer, men var alligevel 

nødt til at holde sig indenfor de rammer, vi havde opstillet. Dette gav også en mere åben dialog 

                                                
36

 Steinar Kvales 12 aspekter i ”Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” (1997): s. 
41-46, Hans Reitzels Forlag, København. 1. Livsverden. 
37

 Kort fortalt er forskellen på de tre interview former, hvor fastlåst undersøgeren er i sine spørgsmål. Den 
mest fastlåste form er standardiseret interview, mens åbent interview er det mindst fastlåste. 
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med respondenten, hvilket hjalp med forståelsen for holdninger og erfaringer fra de forskellige 

personers baggrund. Dermed kunne vi også som de enkelte interviews skred frem bruge indholdet i 

de enkelte interviews og anvende det til at formulere nye spørgsmål i forbindelse med det næste 

interview. På den anvendte vi de forskellige respondenters svar overfor hinanden, idet omfang det 

var muligt. I sidste ende blev det en styrke idet analysen bærer præg af dette ved at respondenterne 

kunne validere hinandens udsagn eller gøre det modsatte med tilhørende forklaring. 

 På trods af det semistrukturerede interviews forcer, vidste vi, at respondenten kunne påvirkes ved 

vores tilstedeværelse, og vores ellers gode forsøg på at afholde os fra subjektive holdninger. Derfor 

forsøgte vi at lade respondenten selv føre ordet, således at respondentens nuancer af området kom 

frem, ligesom Kvale også foreskriver i det kvalitative forskningsinterview. 

 

Vi henviser i øvrigt til Bilag 1, hvor oversigt for interviewspørgsmålene til respondenterne er 

placeret, samt Bilag 3 hvor interviewene er lagt ned på CD rom. 

 

6.1 Valg af interviewpersoner 

1. Kim Lundberg, Erhvervsspecialist Nordea 

Erhvervsspecialist i Nordea. Sidder som specialist mellem kreditvurderingsafdelingen og 

erhvervsrådgiverne. Er med til at vurdere erhvervskunders rentabilitet, og har en fortid som 

erhvervsrådgiver. 

2. Jens Røder, Statsautoriseret revisor 

CEO and Secretary General of the Nordic Federation of Public Accountants (NRF) 

Baggrund i PwC som Partner med over 41 års erfaring i revision og rådgivning af klienter. 

3. Susanne Nielsen, CFO SCA Hygiene Products 

Arbejder som CFO i SCA Hygiene Products A/S, hvor hun har været i ca. 25 år. Sidder 

samtidig med i bestyrelsen for selskabet, der er en del af en større Nordisk Koncern med 

hovedsæde i Sverige. Selskabet er klasse C (stor). 
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4. Jørn Astrup Hansen, Tidligere bankdirektør, Nu repræsentant i Dansk aktionærforening  

Jørn Astrup Hansen er cand.oecon., og har mange års erfaring som direktør i den finansielle 

sektor. Tidligere direktør i Midtbank og i Baltica Kaution. Ansvar for rekonstruktionen af 

det færøske bankvæsen. Administrerende direktør i Føroya Banki (BankNordik) indtil 2005. 

Astrup var af Finansiel Stabilitet indsat som bestyrelsesformand i EBH Bank i 2008-10 og 

som direktør i Eik Banki Føroya i 2010-11.  

5. Sevgyl Abdulovski Statsautoriseret revisor og CFO - Rohde Nielsen A/S  

CFO for Rohde Nielsen A/S. Tidligere revisor hos Grant Thornton, Mazars, AP 

statsautoriserede revisorer. Derudover tidligere tax manager hos Ernst & Young. 

Opgaveretter ved akademiet for statsautoriserede revisorer. 

 

6. Anne Birgitte Gammeljord & Peter Nørtved Rekonstruktionsadvokater: Gorrissen 

Federspiel  

Anne Birgitte Gammeljord: Advokat med møderet for højesteret. Ansat i Gorrissen 

Federspiel siden 1980, hvoraf Partner siden 1988. Anne Birgitte Gammeljord har siden 1980 

ageret som rådgiver, tilsynsførende og kurator i og for virksomheder i forbindelse med alle 

retsområder under den finansielle sektor i økonomisk krise. Anne Birgitte Gammeljord har 

igennem 8 år været medlem af Advokatnævnet og i perioden 2003-2009 medlem af 

Advokatrådet. Hun har endvidere i 2009 været præsident for, The Council of Bars and Law 

Societies of Europe. 

Peter Nørtved: Advokat med møderet for højesteret. Ansat i Gorrissen Federspiel siden 

2007. Tidligere været hos Bang & Regnarsen 2003 – 2007, Kromann Reumert 1996 – 2003. 

Peter Carlstedt Nørtved har tidligere været manuduktør i obligationsret på Københavns 

Universitet og har siden 2006 undervist i kontraktskoncipering på 

advokatfuldmægtiguddannelsen. Peter Carlstedt Nørtved har løbende beskæftiget sig med 

international privat- og procesret, herunder som manuduktør og i forbindelse med sit 

studieophold på University of Oxford, hvor han endvidere studerede engelsk selskabsret og 

EU-ret.  
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Vi henviser til de optagne lydfiler for yderligere information omkring data vedrørende de 

interviewede personer. I forbindelse med interviewet af rekonstruktionsadvokaterne blev der udført 

et referat af interviewet i stedet, som kan ses via Bilag 2. 
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7 Afgrænsning 

7.1 Afgrænsning af empiri 

7.1.1 Fravalg af interviewpersoner  

Vi har i ovenstående afsnit udvalgt personer, som vi kunne tænke os at interviewe. Det er 

glædeligvis lykkedes os at skaffe aftale med de fleste personer. Dette er med til, at aktualisere at 

problemstillingen har en værdi for de interessenter, vi har udvalgt, hvilket vil blive behandlet 

yderligere i perspektiveringen. Vi fravalgte nogle oplagte interviewpersoner, såsom journalister, 

erhvervsstyrelsen, SKAT, medarbejdere og aktionærer, idet vi grundet tidsmæssige ressourcer ikke 

kunne nå at foretage og behandle flere interviews i processen.  Vi anerkender imidlertid værdien i 

denne afhandling ved at medtage yderligere interessenter, i forhold til at belyse going concern i 

perioden inden ledelse og revisors rapportering finder sted. Alligevel mener vi dog, at det stadig er 

muligt for os at udtrykke en konklusion i forhold til nærværende problemstilling, da vi i høj grad 

har gennemført de interviews, vi mente var nødvendige, for at besvare problemformuleringen 

fyldestgørende. 

 

7.1.2 Kvalitative interviews 

Vi forbeholder os ret til gennem analysen at fremstille udsagn fra interviews i andre former end 

direkte citater. Det skyldes, at vi har brug for flere steder at fremstille flere elementer af samtalen i 

ét udgangspunkt frem for at gengive det fulde talte billede i analysen. Vi vil i størst mulig 

udstrækning i den forbindelse ikke fortolke eller redigere de fremstillede udsagn fra interviewene 

subjektivt.  

 

7.2 Afgrænsning af teori 

7.2.1 Planlægningsfasen og klientaccept 

Vi afgrænser os fra at behandle de indledende forhold ved aftalebindende forhold som klientaccept, 

samt efterfølgende planlægning i revisionsprocessen. Vi behandler dog ISA 315, der også indirekte 

er en del af revisionsprocessen. 
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7.2.2 Afgrænsning i forhold til IFRS og regnskabsklasser 

Vi afgrænser os fra at benytte internationale regnskabs og revisions standarder (IFRS) i vores 

afhandling, idet vores sigte er danske selskaber, der aflægger efter ÅRL. Dog forbeholder vi os ret 

til at inddrage case virksomheder og referencer hertil ud fra nedenstående. 

 Vi afgrænser os i vores empiri til ikke at bearbejde vilkårene for danske børsnoterede selskaber i 

klasse D. Dette gør vi af hensyn til, at vurdere going concern set ud fra en bredere betragtning, i og 

med, at antallet af virksomheder er større under de børsnoterede i klasse D. Det betyder, at vi 

primært vil arbejde med selskaber i klasse A, B, C. Visse dele af vores opgave bygger på relevante 

avisartikler over cases, som er anvendelige på trods af, at disse er underlagt ovenstående skærpende 

internationale og nationale lovgivningsmæssige rammer i klasse D. Dette mener vi ikke er et 

validitetsproblem for afhandlingen, idet internationale standarder er af skærpende karakter og derfra 

burde følge rette compliance, som i flere tilfælde er meget mere skærpende end under klasse C. At 

vi i afhandlingen kan anvende disse cases på trods af deres skærpende regelsæt, aktualiser kun vores 

problemformulering og muligvis de slutninger, vi drager igennem vores observationer og empiri, 

idet det kan perspektiveres over på selskaber underlagt denne type lovgivning. 

 

7.2.3 Ledelsen 

Vi afgrænser os fra at benytte en opdeling af bestyrelse og direktion, men anvender i stedet ordet 

”ledelse”, som dækkende for begge instanser. Dette er velvidende, at de har hver deres opgave 

selskabsretligt i form af, at direktionen har den daglige varetagelse og tilsyn med virksomhedens 

operationelle opgaver, samt at bestyrelsen er den kontrollerende instans, der varetager tilsynet med 

direktionen og udstikker de fremtidige strategiske retningslinjer jævnfør SEL
41

. I afhandlingen er 

dette gjort for at eksemplificere, at det er ledelsen, som herigennem både bestyrelsen og 

direktionen, der bærer forpligtelserne i SEL og udøver den daglige såvel som den strategiske 

ledelse. 

 

7.2.4 Erstatningsansvar 

Vi afgrænser os fra erstatningsansvarets juridiske behandling herunder, hvornår man præcist bliver 

gjort erstatningsansvarlig. Vi beskæftiger os med begrebet i den kontekst, at det hænger sammen 

                                                
41

 SEL § 115 om bestyrelsens opgaver og § 117 om direktionens opgaver. 
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med virksomheders risikostyring. Derfra relaterer det sig til, at forklare, hvorfor virksomheders 

ledelser bør beskæftige sig med risikostyring. En risikostyring som kan danne udgangspunkt for en 

fremtidig vurdering og skøn af going concern.  

 

7.2.5 Erklæringer 

Vi afgrænser os fra andre typer af erklæringer end erklæringer med høj grad af sikkerhed. Dette 

skyldes, at vi ser på erklæringer, der afgives i forbindelse med revision af årsrapporter, hvoraf going 

concern er en implicit betragtning efter ÅRL § 13 stk. 4 for at aflægge et retvisende regnskab efter 

ÅRL § 11. 

 

8 kildekritik 

Vi har i vores indsamling af kilder og empiri haft fokus på, at disse skulle besidde en så valid 

karakter, som muligt. Vi har derfor forholdt os kritisk til indholdet af de enkelte kilder herunder, om 

de er objektive eller subjektive i deres holdning. Vores materiale består samlet set af artikler, 

notater, tidsskrifter, statistik og udtalelser fra autoriteter på området indenfor revision/regnskab og 

økonomi. Vi har fokuseret på at indhente tidssvarende materiale, for at arbejde med nuværende 

betragtninger i analysen. Dette skulle dermed kunne give nutidssvarende konklusion på hvilke, 

muligheder og udfordringer den finansielle krise har for selskabsledelse og revisor på nuværende 

tidspunkt.  

 

9 Målgruppe 

Denne afhandling er skrevet på Cand.merc.aud studiet ved Copenhagen Business School. 

Afhandlingens målgruppe er vejleder og censor. Afhandlingen skal danne udgangspunkt for den 

mundtlige eksamen ved kandidatstudiet på Cand.merc.aud. Men ud over ovenstående personer er 

afhandlingen i høj grad også rettet imod den brede offentlighed, der de seneste år, set i lyset af den 

finansielle krise, som vores indledning bekræfter, søger svar efter, hvorfor selskaber går konkurs 

uden at ledelsen har taget ansvar og med en blank revisionserklæring fra revisor. 
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10 Hvilket informationsbehov har offentligheden vedrørende going 

concern, og hvilken værdi og berettigelse har begrebet for offentligheden 

og regnskabsbruger i en krisetid? 
 

10.1 Den finansielle krises udfordringer i et historisk perspektiv 

Vi har i afhandlingen valgt at fokusere på going concern, set i lyset af den finansielle krise og de 

konjunkturmæssige udfordringer. Vi ser på de krav, det har sat til danske selskabers ledelser om at 

navigere ud af denne krise samt udfordringerne for revisor ved at påtegne selskabernes årsrapporter. 

Derfor finder vi det væsentligt, at definere, hvad der i denne sammenhæng menes med den 

finansielle krise, ud over det, vi kan støtte os til gennem teorien, for derved at sætte den finansielle 

krise i praktisk perspektiv i forhold til selskabers mulighed for at forblive going concern.  

 

Begrebet ”Den finansielle krise” spænder over mange aspekter, og det bruges i mange forskellige 

sammenhænge i dagligdagen. Det, at samfundet oplever en såkaldt finansiel krise, er som sådan 

ikke noget nyt. Danmark har igennem historien været igennem flere perioder, som kan 

sammenlignes med den finansielle krise, som vi nu oplever
42

. I et markedsøkonomisk samfund må 

man acceptere periodiske udsving, der er udtryk for landenes ”økonomiske temperatur” på bestemte 

tidspunkter. Disse udsving kan illustreres som en konjunkturkurve, og består af diverse økonomiske 

variabler. Eksempelvis betalingsbalance, udvikling i bruttonationalprodukt, arbejdsløshed, inflation, 

rente, pengemængde, valutakurser og andet. Historisk er en lavkonjunktur altid blevet afløst af en 

ny opgangsfase
43

. 

 

En af de store økonomiske kriser, som havde et globalt snit var i 1973-74, da den første oliekrise 

sendte en chokbølge igennem Danmark. Oliekrisen medførte øget inflation samt en øget ledighed. 

Derudover medførte oliekrisen problemer med betalingsbalancen og de offentlige finanser, hvilket 

medførte en forhøjet realrente. Den forhøjede realrente og de dystre fremtidsudsigter forårsagede, at 

                                                
42

 Denstoredanske.dk ”Konjunktursvingninger” 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konju
nktursvingninger Læst d. 22. december 2012 
43

 Samfundsfag.com ”Konjunkturer” 
http://www.samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=143  Læst d. 7. 
april 2013 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
http://www.samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=143
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selskabernes investeringslyst faldt i takt hermed. I 1979-80 kom den anden oliekrise i Danmark, 

hvilket havde en negativ påvirkning på den allerede nedtrykte stemning i dansk økonomi
44

. Det er 

med andre ord ikke første gang, at Danmark oplever en økonomisk opbremsning. 

 

Nogle økonomer mener, at den nuværende finansielle krise blev skabt i USA ved problematikken 

omkring subprime-lån, hvor lån til boligfinansiering i stort omfang var blevet givet til låntagere, 

som ikke var i stand til at tilbagebetale deres gæld. Dette medførte, at bankerne ikke turde låne 

penge til hinanden, hvilket førte til, at flere af verdens største investeringsselskaber og banker gik 

konkurs
45

.  I forlængelse af dette har fokus ligget på, at særligt den finansielle sektor med dens 

mange konkurser har lidt pga. volatile skønsmæssige markedsværdier på udlån til selskaber, der 

også har været underlagt betydelige fald i markedsværdier på deres aktiver
46

. De markante fald og 

antallet af konkurser har skyldtes markante nedskrivninger. En udvikling der forøger risiciene, for 

at virksomhederne ikke skønsmæssigt har opgjort værdierne til de egentlige markedsværdier i 

regnskaberne
47

. På tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten er der typisk en række forhold, 

hvor der ikke eksisterer fuld viden eller sikkerhed. Regnskabsaflæggelsen medfører derfor, at der af 

ledelsen udøves skøn over det forventede forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og over den 

påvirkning, begivenhederne vil have på årsrapporten. Regnskabsaflæggelsen vil derfor i særlig grad 

være vanskelig hvad angår indregning og måling af regnskabsposter, som i væsentlig grad baseres 

på skøn. Et større antal skøn medfører et forøget krav til ledelsens underbyggende argumentation 

heraf og til revisors evne til at forholde sig til skønnet
48

. 

Den betragtningsmåde, at konjunkturer er afsluttede svingninger fra konjunkturbund gennem 

ekspansion til konjunkturtop og videre gennem kontraktion til ny konjunkturbund, er i de senere år 

blevet erstattet af den opfattelse, at konjunktursvingninger er et resultat af fortsatte tilfældige stød, 

hvorefter de økonomiske mekanismer fremkalder svingninger af varierende længde og amplitude. 

                                                
44

 Danmarks økonomi siden 1980 – Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier, 2005 – s. 7-8.  
45

 http://da.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2007-2010t Læst d. 22 marts 2013 
46

 Interview med CFO Sevgyl Abdulovski – Rohde Nielsen A/S samt Jyllandsposten d. 4. december 2012 
”Revisorformanden: Bankregnskaber er en særlig udfordring”. 
47

 Interview med statsautoriseret revisor og CFO Sevgyl Abdulovski 
48

 Interview med statsautoriseret revisor og CFO Sevgyl Abdulovski 

http://da.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2007-2010
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Et centralt spørgsmål i forståelse heraf er, om en økonomi kan vende tilbage til vækstsporet og 

reetablere sig igen efter en højkonjunktur ved regulering eller ej
49

. 

Her er der især to skoler indenfor den makroøkonomiske teori, som gør sig gældende. Først og 

fremmest den neoklassiske skole, der hviler på et udgangspunkt om et velfungerende marked, der 

selv sikrer, at alle produktionsfaktorer bliver fuldt udnyttet, og dermed at økonomien selv tilpasser 

sig igen uden indblanding eller yderligere regulering. Derudover er der den keynesiansk inspirerede 

skole, der hviler på tankegangen omkring markedsøkonomien, der ikke regulerer sig selv, men at 

denne skal have hjælp til at komme tilbage på vækstsporet ved politisk økonomisk hjælp
50

. 

Det centrale spørgsmål er derfor om going concern reguleringen er tilstrækkelig, hvilket er et af 

denne afhandlings fixpunkter. Men dette kan kun ses i forhold til, hvordan offentligheden betragter 

going concern vurderingen nu og historisk, hvilket vil blive gennemgået i næste afsnit. 

 

10.1.2 Den finansielle krise - going concern og behovet for reguleringen 

Den finansielle krise har medført et øget fokus fra offentlighedens side mod going concern 

relaterede forhold, der kan have betydning for danske selskabers fortsatte eksistens
51

. Derfor er det 

interessant at betragte den finansielle krise med dens samhørighed til markedskonjunkturerne over 

for selve reguleringen af going concern. Dette skyldes, at der af naturlige årsager, i højkonjunktur 

perioder ikke er samme fokus på begrebet som i lav konjunkturperioder, idet adgangen til likviditet 

og finansieringskilder
52

 er relativt åbne, idet markederne er gunstige og i vækst
53

.  

Nuværende udvikling i konjunkturen udfordrer den offentlige debat herunder politikere, ledelser og 

revisor i, hvilken opmærksomhed denne markedstendens skal have på den i forvejen regulerede 

going concern forudsætning
54

. I højkonjunktur er der ikke behov for samme gennemgang af 

begrebet, og dermed reguleringen, da konkurserne er færre og virksomhedernes generelle 

                                                
49

 Denstoredanske.dk ”Konjunktursvingninger” 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konju
nktursvingninger  Læst d. 22. december 2012  
50

 Denstoredanske.dk ”Konjunktursvingninger” 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konju
nktursvingninger Læst d. 22. december 2012 
51

 Vækst og erhvervsminister Ole Sohn: Revisordøgnet 2012 – FSR – danske revisorer 
52

 Revision og Regnskabsvæsen Nr. 2. februar 2009 ”Revision i en krisetid” s. 20 
53

 Revisions og Regnskabsvæsen Nr. 9. september 2009.”Going Concern” s. 3  
54

 Vækst og erhvervsminister Ole Sohn: Revisordøgnet 2012 – FSR – danske revisorer 
 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/konjunktursvingninger
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markedssituation bedre
55

. Going concern er ikke reguleret detaljeret gennem de seneste mange år, 

men en præcisering har fundet sted igennem eksempelvis ÅRL´s ændring i 2001 og ISA 570, der 

skitserer det teoretiske fundament, som senere i afhandlingen vil blive gennemgået. De seneste års 

debat og stigende konkurser stiller dog til stadighed spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne regulering 

er god nok
56

. Dette bekræftes endvidere af EU’s Grønbog fra 2010 – ”Læren om krisen”, som 

betænker revisionens fremtidige rolle. Dette bekræftes af Chalotte Jepsen, tidl. Direktør FSR, som 

værende at; revisor i en tid med større usikkerhed skal kunne forstå kernen i virksomhedernes 

forretning, for at kunne foretage de nødvendige risikovurderinger, herunder muligheder for 

fremtidig drift.
57

. En viderefortolkning af dette medfører, at revisor skal have fokus på 

verdensøkonomien som helhed, når revisor vurderer kundens økonomiske kontekst. Det betyder 

også, at en yderligere regulering formentlig skal ligge i at se på perioden før revisors rapportering 

herunder hvad der ligger til grund for revisors konklusion vedrørende going concern. 

Landmandsbanksagen fra 1922, hvor banken krakkede, er også et tydeligt eksempel på, hvordan 

nuværende sagers karakteristika kan ses i en tidligere tid, men med nogle af de samme 

årsagsvariabler som i nutiden. Årsagen til landmandskrakket var blandt andet, at ledelsen lavede 

fejlslagne investeringer i Transantlantisk Kompagni, der opererede i Rusland, som efter den 

russiske revolution blev oversvømmet med overproduktion blandt andet af asiatiske varer efter 1. 

verdenskrig. Et andet element var fejlslagne erhvervseventyrer i Tyskland, som efter 1. verdenskrig 

måtte rejse sig efter økonomisk kaos i den periode. Derudover havde banken egenhændigt opkøbt 

egne aktier op - for at manipulere og presse aktiekursen opad. Jævnfør Per H. Hansen professor, i 

erhvervshistorie, kan en fortolkning af dette tyde på, at krakket skyldtes to centrale punkter, 

herunder grådige bankfolk og centralbanker, der har holdt renten for lav med en dertil for ekspansiv 

finanspolitik til følge
58

. I forlængelse af dette kan man som Per H. Hansen, professor i 

erhvervshistorie fortæller, holde sig for øje, at der er forskellige fortællinger om årsager, til hvordan 

konjunkturerne udvikler sig. Konjunkturteorien kan give rammerne, men de økonomiske stød består 

af mange variabler indenfor såvel makroøkonomiske, som egne ledelsespåvirkede, og sandheden 

skal muligvis findes et sted derimellem. Som sagt, er der ingen facitliste for, hvordan den 
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 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 – februar - 2009 ”Revision i en krisetid” s. 20 
56

 Interview med tidligere bankdirektør og repræsentant dansk aktionærforening Jørn Astrup Hansen samt 
Berlingske Business d. 22. december 2011 ”Blank påtegning – hvad betyder det?” 
57

 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 – februar - 2009 ”Udfordringer med 2008 årsrapporten” s.4 
58

 Børsen d. 9. juli 2012 ”Da Landmandsbanken brød sammen”  
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nuværende finansielle krise samt tidligere kriser helt præcist kan karakteriseres, dog kan de være 

med til at skabe klarhed over, om der er brug for yderligere regulering på området. 

Når disse turbulente tider kommer, vendes og drejes tingene, og som Per H. Hansen siger, kan man 

tale for mere eller mindre regulering
59

. I relation til going concern er det derfor denne afhandlings 

formål, at afdække om de gældende reguleringer er tilstrækkelige, eller om verdensøkonomiens 

tilbagevendende konjunkturer fordrer ny eller mere regulering. At ovenstående mht. 

Landmandsbanken kunne finde sted tidligere, og at det til stadighed foregår
60

, kunne antyde, at der i 

en vis udstrækning er brug for enten en præcisering af reglerne eller en anden udformning af 

gældende regulering.  

Ovenstående har den brede offentligheds bevågenhed, idet det er offentligheden, som skaber 

opfattelsen af, hvad der er legitimt eller ej, og afgør gennem valg og indflydelse på lovgiver, om en 

regulering skal finde sted. Dette eksemplificeres ved en udtalelse fra tidligere bankdirektør og 

bestyrelsesmedlem, Jørn Astrup Hansen
61

, som giver udtryk for et ønske om bedre brug af revisors 

supplerende oplysninger, idet Jørn Astrup Hansens opfattelse er, at der i høj grad ikke sker nok brug 

af supplerende oplysninger. Hertil kommer en anden repræsentant for offentligheden, advokat og 

rekonstruktør, Anne Birgitte Gammeljord
62

, der bekræfter, at selskaberne, som er på vej i uføre, 

som oftest ikke står til at redde via en rekonstruktion, hvilket kan antyde, at når revisor alarmerer 

om problemer ved going concern forhold, står virksomhederne som oftest ikke til at redde via 

rekonstruktion, idet det er for sent og konkursen derved ikke er til at undgå. Dette puster til debatten 

om reguleringen, og den tidsmæssige faktor i, hvad der er muligt, efter den nuværende regulering, 

for revisor at rapportere samt hvornår. Dette er en debat som reflekteres i offentligheden, og vil 

blive drøftet yderligere i afsnittet vedr. revisors nuværende rapporteringsforhold under del analyse 

3. Revisors overvejelser i forbindelse med going concern er et øjebliksbillede, som afspejler de 

kendte forhold på tidspunktet for dateringen af årsrapporten. Det er dermed ikke muligt for revisor, 

at forudsige alle fremtidige begivenheder og forhold, hvilket regnskabslæserne skal være klar over 

eller indforstået med. En revisionspåtegning uden forbehold for going concern, er dermed ikke en 
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garanti for, at selskabet kan fortsætte deres drift i minimum 12 måneder fra balancedagen
63

. Dog 

viser erfaringer og sager som løbende dukker op i medierne, at regnskabsbrugerne har en 

forventning om, at en påtegning uden forbehold for going concern kan betragtes som en garanti for, 

at virksomheden er i stand til at fortsætte deres drift. 

At ovenstående finder sted og det faktum, at diskussionen finder sted i offentligheden, berettiger 

derfor denne afhandlings problemformulering, så offentligheden kan bevare tiltroen til 

virksomheder og revisor og især sidstnævnte i kraft af deres position som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 

 

10.2 Koalitionsmodellen – En oversigt over interessenter i selskabet 

For at kunne forstå, og definere informationsværdien for de enkelte interessenter, er det væsentligt 

at se nærmere på koalitionsmodellen. Denne model beskriver alle interessenter (stakeholders) som 

ressourceejere i selskabet, og derved kan vi bedre forstå den enkelte interessents stilling i forhold til 

selskabet. Dette er ydermere vigtigt for at forstå værdien af going concern begrebets berettigelse i 

en årsrapport. Deraf er det med til at give et billede af, om regnskabet er retvisende, og om 

interessenterne har et validt grundlag at træffe beslutninger og foranstaltninger ud fra. Begrebet 

undersøges nærmere i dette afsnit, ud fra den enkelte interessents horisont, for at klargøre den 

samlede vurdering af, om beslutningsformålet og dermed om informationsværdien bliver svækket 

eller styrket. 
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Figur 4 Koalitionsmodellen64

 

 

Modellen beskriver virksomheden som et netværk af socio-økonomiske sammenhænge mellem 

interessegrupper, der alle har det tilfælles, som beskrevet ovenfor, at de er ressourceejere i de 

enkelte virksomheder. Interessenterne stiller ressourcer til rådighed for produktion og salg, for 

derved at modtage en del af den frembragte værditilvækst som modydelse. Alle interessegrupper er 

nødvendige for, at koalitionen kan bestå, men forudsat at interessenter har et frit valg, om at stille 

ressourcer til rådighed, således at en naturlig allokering af ressourcerne sker for selskaberne
65

.  

Denne frihed for ressourceejerne er med til at opretholde en spænding i koalitionsmodellen, som er 

nødvendig for virksomhedens eksistens. Eksempelvis vil ejere/investorer gerne optimere udbytte, 

imens medarbejdere ønsker mere i løn og leverandørerne højere priser. Konstruktionen af 

årsrapporten med dens standarder og lovregulering er med til at fastholde og sikre en fælles 

forståelse for spillereglerne, når det eksterne regnskab skal vurderes af nedenstående parter. Hvis 

ikke reguleringen omkring going concern forholdene bliver fulgt, kan det som beskrevet i 

nedenstående, have påvirkning på de enkelte interessenters forhold og spændingen imellem 

virksomhederne. 
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10.2.1 Interessenterne i koalitionsmodellen 

I nedenstående vil de enkelte interessenter i modellen blive gennemgået, for at klarlægge den 

enkeltes værdi af mulig indsigt i det eksterne regnskabs udtryksform; Årsrapporten
66

. Alle 

interessenter har deres berettigelse, men vi har i afhandlingen valgt at fremhæve følgende. 

 

Ejere og investorer  

Efterspørger oplysninger, der kan hjælpe dem med at vurdere virksomhedens økonomiske 

fremtidsudsigter. De har særlig interesse i regnskabsoplysninger om virksomhedens evne til at 

udbetale udbytte og informationer, der kan anvendes til kontrol af ledelsens evne til at forvalte 

selskabet. Investorer, der ikke deltager i virksomhedens daglige ledelse, vil derfor have størst nytte 

af en revision af årsrapporten. Vurderingen af going concern i årsrapporten og ledelsens og revisors 

eventuelle omtale herom er af yderste vigtighed, set fra ejernes perspektiv. Det er deres 

kapitalforvaltning ledelsen håndterer, og investorer kan stille de kritiske spørgsmål, når og hvis de 

bliver orienteret om potentielle going concern forhold
67

. 

 

Ledelsen  

Det er ledelsen, der aflægger årsrapporten, og som dermed står inde for årsrapportens retvisende 

billede
68

. Årsrapporten er med til at give ledelsen overblik over det forløbne regnskabsår og nytte af 

oplysningerne. Ledelsen er mægleren i koalitionsmodellen, som skal sørge for, at tilgodese 

behovene hos de enkelte interessenter i ovenstående figur samtidig med, at målet om at sikre 

virksomhedens fortsatte eksistens sikres.  Derudover fremhæves ofte diskussionen om 

interessekonflikten mellem ejer/investor og ledelse. Denne omhandler konflikten om hvorvidt 

ledelsen egentlig varetager ejernes/investors interesser, som de er ansat til, eller om de forfølger 

afvigende personlige mål. I denne afhandling er et af de centrale punkter, at give investor kendskab 

til og oplysning omkring potentielle going concern forhold, samt oplyse omkring dem i den 

eksterne årsrapport, hvis de forefindes
69

.  
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Långivere: 

Den begrænsede hæftelse, som kendetegner kapitalselskabsstrukturen gør, at långivere har særlig 

interesse i virksomhedens årsrapport, for at forstå virksomhedens økonomiske situation. 

Årsrapporten er med til at danne udgangspunktet for långiverens kreditvurdering. Långiveren er 

derfor interesseret i, at årsrapporten er retvisende således, at han kan stole på 

regnskabsinformationerne og sikre sine udlånsrisici. Det har derfor betydning, at årsrapporten 

revideres, og han anses som en meget væsentlig interessent til årsrapporten. Såfremt årsrapporten 

ikke er revideret, kan långiver kræve yderligere oplysninger i form af perioderegnskaber og 

budgetter. Långiver er interesseret i at minimere sine risici, derved har årsrapportens going concern 

forudsætning en væsentlig værdi for, at give långiver større sikkerhed for deres udlån længere ud i 

fremtiden. 

 

Offentlige myndigheder:  

De primære offentlige myndigheder med interesse i virksomhedens årsrapport er blandt andet 

SKAT og Erhvervsstyrelsen. Styrelsen er samfundets kontrollant i forhold til, om regnskabs- og 

selskabslovgivning er overholdt jævnfør ÅRL § 159. Styrelsens nytteværdi af revisionen 

repræsenterer hele samfundets. Derudover har myndighederne også mulighed for at prøve 

uddybende undersøgelser af, i forhold til pris- og miljøkontrol, som supplement til skatte og 

momsregnskabet. I relation til going conern har de offentlige myndigheder også interesse i at 

tilsikre regnskaberne er aflagt med korrekt vurdering af going concern. Uden en korrekt vurdering 

svækkes tilliden til staten, som værende en velfungerende kontrollant, der sikre samfundets 

interesser bliver opretholdt. Dette bekræftes i udsagnet af advokat og rekonstruktør, Anne Birgitte 

Gammeljord, som påpeger vigtigheden af, at der ikke glider regnskaber med forbehold omkring 

going concern igennem Erhvervsstyrelsen
70

.   

 

Medarbejdere:  

Medarbejderne kan have interesse i at kende virksomhedens økonomiske forhold, for at kunne 

vurdere sikkerheden i deres ansættelse samt løn og muligheder for fremtiden. Medarbejderne kan 
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anvende en going concern vurdering til at fastlægge en mulig strategi i samarbejde med deres 

fagforening om, hvad der kan lade sig gøre at forlange af virksomheden i en krisetid for dem
71

. 

 

 

Det eksterne miljø: 

Miljøet kan påvirkes af en virksomhed. For eksempel ved forbrug af knappe naturressourcer og 

forurening med mere. Problematikken anses ikke for specielt aktuel for små virksomheder, og det 

vurderes ikke, at det eksterne miljø har nytte af virksomhedens årsrapport.  

 

Kunder: 

Kunderne kan være interesseret i virksomhedens årsrapport, såfremt de ønsker at sikre sig, at 

virksomheden i fremtiden vil være i stand til at kunne levere varer og tjenesteydelser. I en presset 

going concern situation kan det betyde, at de fraholder sig retten til at købe ydelser eller varer, indtil 

faren er drevet over, og de kan være sikre på at modtage varerne eller ydelserne
72

.  

 

Leverandører:  

Leverandører, som sælger på kredit, har interesse i virksomhedens årsrapport, for at vurdere sin 

risiko i forbindelse med kreditgivningen. Årsrapporten kan belyse virksomhedens fremtidige behov 

for leverancer ud fra nøgletal og beretning osv.. For dem er going concern vigtig, for at sikre, at 

deres tilgodehavender er realistiske at inddrive i fremtiden, samt at vurdere deres kreditter til de 

enkelte virksomheder ud fra. 

 

Sekundære grupper: 

Udover ovenstående aktører i modellen er der andre grupper i samfundet, der påvirkes indirekte af 

virksomheden. Herunder konkurrenter, lokalsamfund, presse osv. Alle har til fælles, at de er 

potentielle regnskabsbrugere af virksomhedens eksterne regnskabs offentliggørelse. 

 

Ovenstående viser, at der er behov for, at going concern bliver reguleret, idet anvendelsen af de 

forskellige ressourceejers anvendelse af det eksterne regnskab afspejler et behov, for at opretholde 

den nødvendige spænding imellem dem. At undlade den information eller at udarbejde regnskabet 

med en betragtning om going concern på kortere sigt end den nuværende, ville efterlade 
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ressourceejerne i en vanskelig situation, hvilket også bekræftes, når man betragter det eksterne 

regnskabs rolle i næste afsnit. Dette underbygges blandt andet i interview med rekonstruktør, Anne 

Birgitte Gammeljord, som udtaler at perioden på 1 år fra balancedatoen efter hendes vurdering er 

for kort
73

. Kan revisor ikke som minimum udtale sig om virksomhedens eksistens grundlag 1 år ud i 

fremtiden, bør revisor slet ikke udtale sig. Anne Birgitte Gammeljord er derfor af den opfattelse at 

revisor minimum bør udtale sig om en periode på 2 år ud i fremtiden. Dette bakkes imidlertid ikke 

op at statsautoriseret revisor, Jens Røder, som fastslår, at revisor ingen krystalkugle har, og derfor i 

forvejen har svært ved at udtale sig om 1 år ud i fremtiden. Jens Røder er derfor af den opfattelse, at 

perioden blot bør være et halvt år
74

. Afslutningsvis kan det konkluderes at det i høj grad har en 

værdi for interessenterne, at revisor erklærer sig i et for interessenterne forskelligt omfang på going 

concern også efter balancedatoen. 

 

10.3 Det eksterne regnskabs rolle 

I regnskabsteorien arbejder man med de internationale regnskabsstandarder ud fra et shareholder 

perspektiv, og i Danmark følger man ÅRL, som anvender et stakeholder perspektiv
75

. Forskellen 

dækker over, at internationalt ses regnskabet fra investors side, og hvis regnskabsoplysningerne 

dækker dennes behov, dækkes alles behov. Nationalt anskues det fra et shareholder perspektiv, hvor 

alle interessenter skal have hver deres informationsbehov dækket jævnfør ÅRL. Man arbejder i 

regnskabsteorien med tre beslutningsopgaver og informationsbehov, der er målsætninger ved 

udarbejdelsen af årsrapporten. Man opererer med prognoseopgaven, kontrolopgaven og 

fordelingsopgaven. Disse anskues samlet i international regnskabsteori
76

. Disse er væsentlige at 

kigge nærmere på i sammenhæng med going concern. 

 

Prognoseopgaven: 

Både internationalt og nationalt anvendes prognoseopgaven. Denne tager udgangspunkt i, at 

interessenterne investerer deres ressourcer efter forventninger til virksomhedens fremtidige 

indtjening, likviditet og risiko. Derfor efterspørger de pålidelige oplysninger i årsrapporten, som 

kan hjælpe med til at minimere risici, samt forbedre deres muligheder for at skønne korrekt om 

virksomhedens fremtid. Prognoseopgaven er således fremadrettet. Going concern er indbegrebet af 
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prognoseopgavens indhold. Det handler om, at ledelsen vurderer deres risici pålideligt, og dermed 

foretager det korrekte skøn om virksomhedens likviditet, således at going concern vurderingen 

bliver skønnet mest optimalt til brug for de enkelte interessenter.  

 

Kontrolopgaven: 

Kontrolopgaven er i modsætning til prognoseopgaven bagudrettet. Investorerne, medarbejdere og 

lokalsamfund mfl. efterspørger oplysninger i årsrapporten med henblik på at kunne vurdere, hvilken 

ansvarlighed ledelsen har udvist i forbindelse med forvaltningen af virksomhedens ressourcer. 

Going concern vurderingen er central for at holde ledelsen til ansvar for virksomhedens 

dispositioner. Investorerne kan med den rette vurdering føre kontrol med ledelsen og deres ansvar i 

tilfælde af going concern komplikationer. 

 

Fordelingsopgaven: 

Fordelingsopgaven er rettet mod de beslutninger, der træffes internt i virksomheden af bestyrelsen 

eller ledelsen. Det gælder for eksempel overskudsdisponering, likviditet og lånemuligheder. Hvis 

ikke en going concern vurdering og et korrekt skøn kommer til udtryk, vil ledelsen ikke have det 

rette risikobillede til rådighed, og træffer derudfra beslutninger på et forkert grundlag.  

 

Ovenstående bekræfter going concern værende som en væsentlig del af virksomhedens 

kommunikation til omverden. Der vil hverken bagudrettet eller fremadrettet kunne blive disponeret 

korrekt i tilfælde af, at going concern ikke var at betragte som en del af årsrapporten. 

 

10.3.1 Forskellen mellem internt og eksternt regnskab
77 

I ovenstående har vi fremhævet koalitionsmodellen, der tilsigter en forståelse for den eksterne 

rapportering ved årsrapporten for virksomheden og dens interessenter. I nedenstående vil vi se på de 

tre grundlæggende forskelle mellem et internt og eksternt regnskab og lægge vægten på den del af 

teorien, som vil blive anvendt senere i analysen. 

 

1. Frihed i internt design af regnskabssystem. 

Den første grundlæggende forskel er, at så længe bogføringsloven er opfyldt, kan det interne 

regnskab designes til at opfylde særlige interne behov og ambitioner. 
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2. Det eksterne regnskabs delmængde af informationer set i forhold til det samlede interne 

regnskabs totalinformation. 

I nedenstående vil vi anvende Venn diagrammet, for at se på det eksterne regnskab, som en del af 

det interne regnskab. Den indre cirkel illustrerer den delmængde, som det eksterne regnskab 

indeholder, og som investor og øvrige interessenter, på nær ledelse og medarbejdere, må forholde 

sig til gennem den offentliggjorte årsrapport. Her udtrykkes information om fortid, nutid og i 

mindre omfang fremtiden. Den ydre cirkel illustrerer det interne regnskab, der indeholder 

informationer om nutid, fortid og fremtid i form af finansielle data, men også strategiske planer og 

produktmål for fremtiden. Dette er også kaldet insider information, da det kun er til rådighed for 

beslutningstagere internt i virksomheden. 

 

Figur 5 Venn diagrammet - Det eksterne regnskab, som en delmængde af det interne 

regnskab 

 

 

3. Internt regnskabs gevinstmaksimerende formål kontra det eksterne regnskabs 

samfundsøkonomiske perspektiv 

 

Det interne regnskab udarbejdes med henblik på, at virksomheden kan træffe rationelle ønsker om 

gevinstmaksimering mens, at det eksterne udarbejdes, for at dække samfundets eksterne brugeres 

informationsbehov. I det eksterne regnskab ligger der et ønske om en effektiv ressourceallokering, 

set fra et samfundsperspektiv også forklaret i koalitionsmodellens teoretiske fundament, da alle 

ressourceejere vil optimere egne forhold. Derved fremmes en effektiv ressourceallokering, hvilket 

kan stå i kontrast til et selskabs ledelses ønske om, at fastholde grundlaget; kunder, medarbejdere, 

Eksternt regnskab

Internt regnskab
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investorer. Konflikten er åbenbar, idet ledelses- og virksomhedsinteresser skal fremme 

gevinstmaksimering, mens det eksternes regnskab – årsrapporten - fremmer det samfundsmæssige 

perspektiv. Dette kritiseres for at besværliggøre virksomhedernes overlevelse
78

. Den lovpligtige 

revision tilgodeser det samfundsmæssige krav om udarbejdelsen af pålideligt eksternt regnskab.  

Når der perspektiveres over på going concern vurderingen, er det tydeligt, at konflikten er åbenbar. 

Dette kommer til udtryk ved, at denne skønsvurdering er skabt på et fundament af primært interne 

formodninger, budgetter, strategi og likviditetsforecast vedrørende fremtiden jævnfør ISA 570. 

Konflikten i at skulle præsentere dette i det eksterne regnskab er åbenbar af hensyn til konkurrenter 

og andre interessenter, der kan anvende og dreje disse følsomme oplysninger til noget negativt i 

offentlighedens forum. Offentligheden har med andre ord et behov, som virksomhederne, til dels, 

har svært ved at opfylde. Dette skyldes usikkerhedsfaktoren for virksomheden i at spå om 

fremtiden, og til dels på grund af konflikten med udlevering af følsomme oplysninger. Et udsagn 

der kan bekræfte dette, er interview med CFO, Susanne Nielsen
79

, som udtaler, at i SCA Hygiene 

Products tilfælde, er frigørelse af oplysninger i ledelsesberetningen, ofte de samme som fra året før, 

således bliver lavet en såkaldt ”roll-over” af ledelsesberetningen fra tidligere år. Tillige har 

statsautoriseret revisor, Jens Røder også en holdning til frigivelsen af flere regnskabsoplysninger, 

idet han ved interview udtrykker, at muligheden for at frigive flere oplysninger kunne være gennem 

ledelsesberetningen og revisionspåtegningen ved at indføre et afsnit omkring væsentlige aktivers 

værdiansættelse og risiko samt grundlaget herfor
80

. En anden part, der også udtaler sig om 

kvaliteten af det eksterne regnskab, er rekonstruktionsadvokaterne
81

. De udtaler sig omkring det 

materiale, de modtager i forbindelse med rekonstruktion, dvs. tidligere årsrapporter osv. er behæftet 

med fejl og mangler i deres optik. 

 

Asymmetrien i behovet er altså tydelig ud fra ovenstående statements. Alle søger en tilstrækkelig 

leverance af eksternt regnskabsmateriale for, at kunne vurdere going concern. Det er dog meget 

forskelligt ud fra de forskellige interessenter, hvornår tilstrækkeligt indhold i materialet er opnået i 

forhold til offentliggørelse af det eksterne regnskabs informationer.  
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10.3.2 Konsekvenser af informationsasymmetrien mellem internt og eksternt regnskab
82. 

Informationsasymmetri opstår, når en part ikke har samme oplysninger tilgængelige som 

modparten. I koalitionssammenhæng producerer ledelsen både internt og eksternt regnskab. Dermed 

opstår muligheden for at udnytte den insider information, ledelsen er i besiddelse af, og anvende 

den overfor brugerne forskelligt alt efter om det er internt eller eksternt regnskab. 

 

Ledelsens udtryk i eksternt regnskab om skønsmæssige poster og kvalitative beretninger: 

I ledelsens egenskab af at være regnskabsproducent, kan denne også påvirke og udnytte sin 

indflydelse på skøn på regnskabsposter og kvalitative beretninger, som præsenteres i årsrapporten. 

Selvom det er i strid med det retvisende billede at udarbejde tendentiøse regnskaber, og der er 

omfattende regnskabs- og revisionsregulering til rådighed for undgå dette, sker det alligevel, at 

virksomheder præsenterer positive eller pessimistiske regnskaber, ud fra et ønske om at påvirke 

aktiekursen
83

. Når ledelsen fortager sin vurdering, har den dermed også et ønske om at fremstå 

bedst muligt. Der er selv blandt ”syge” virksomheder et ønske om at fremstå positivt og med 

optimistiske tanker omkring deres vurdering af at være going concern
84

. Dette set i kontekst med en 

karismatisk og stærk karismatisk ledelse, kan det være en farlig cocktail, når revisor skal foretage 

sin revision af dette skøn
85

. Dette uddybes yderligere ved den asymmetri, en virksomhedsledelse 

kan vælge at anvende over for investorer. 

 

Informationssymmetrien mellem ledelse og investor: 

Informationsasymmetrien mellem ejere/investorer (principalen) og ledelsen (agenten) giver 

mulighed for, at ledelsen kan tilgodese egne interesser og forfølge dem ved beslutninger internt i 

virksomheden. Dette kan ske uden, at ejere/investorer får muligheden for at kontrollere det. Skjult 

adfærd (moral hazard) kaldes det også i fagtermer. Det eksterne regnskab og dermed årsrapporten er 

derfor en væsentlig kontrol for ejere/investorer, således der tilsikres en kontrol med ledelsen, og at 

der brydes med deres monopolviden
86

.  

 

Når ledelsen aflægger regnskabet ud fra en going concern forudsætning og revisor erklærer sig 

herpå, har det stor værdi for alle interessenter. Alle interessenterne søger en tilstrækkelig leverance 
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af eksternt regnskabsmateriale, for at kunne vurdere going concern, men med forskellige 

forventninger til denne informations tilstrækkelighed. Asymmetrien i behovet hos interessenterne 

bliver derved tydeligvis understreget. Dette tydeliggøres især ved asymmetrien imellem det, 

virksomhedens ledelse vil præsentere, og det, offentligheden og interessenterne egentlig har 

interesse i at vide. Denne konflikt indikerer potentialet i, at se nærmere på revisor og ledelses 

spillerum i gældende lovgivning, for at fastslå, om det eksterne regnskabs indholdsværdi er 

tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt i forhold til going concern. Herunder særligt med henblik på 

at vurdere ledelsen og revisors nuværende muligheder, for at reagere i perioden, inden der 

rapporteres eksternt til offentligheden. 
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10.4 Delkonklusion 

Going concern er i henhold til ÅRL § 13 stk. 4 et af de grundlæggende kvalitetskrav, som stilles til 

årsrapporten. Kvalitetskravet er afgørende for, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og at 

regnskabsbrugerne kan anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag i relation til relevante 

økonomiske beslutninger.  

 

I højkonjunkturer er going concern ikke underlagt samme bevågenhed, som under lavkonjunkturer, 

idet antallet af konkurser ikke er til stede i samme omfang som under en højkonjunktur. Af samme 

årsag har det heller ikke offentlighedens bevågenhed under højkonjunkturer. Offentlighedens 

interesse stiger altså støt, i takt med udviklingen i konjunkturerne, men hænger dog ikke 

nødvendigvis sammen med behovet for en øget regulering.  

   

Informationsbehovet i offentligheden understreger at der er brug for en going concern vurdering i 

sammenhæng med det eksterne regnskabs rolle, som en nødvendighed for ressourceejerne til at 

træffe beslutninger ud fra. Begrebet going concern aktualiserer problemstillingen om at få en 

korrekt vurdering frem i en krisetid, for at skabe mest mulig værdi for investor og andre 

interessenter og ressourceejere. Prognose kontrol og fordelingsopgaven bekræfter going concern 

værende som en væsentlig del af virksomhedens kommunikation til omverden. Der vil hverken 

bagudrettet eller fremadrettet kunne blive disponeret korrekt i tilfælde af, at going concern ikke var 

at betragte som en del af årsrapporten. 

 

Når ledelsen aflægger regnskabet ud fra en going concern forudsætning og revisor erklærer sig 

herpå, har det stor værdi for alle interessenter. Alle interessenterne søger en tilstrækkelig leverance 

af eksternt regnskabsmateriale, for at kunne vurdere going concern, men med forskellige 

forventninger til denne informations tilstrækkelighed. Asymmetrien i behovet hos interessenterne 

bliver derved tydeligvis understreget. Dette tydeliggøres især ved asymmetrien imellem det, 

virksomhedens ledelse vil præsentere, og det, offentligheden og interessenterne egentlig har 

interesse i at vide. Denne konflikt indikerer potentialet i, at se nærmere på revisor og ledelses 

spillerum i gældende lovgivning, for at fastslå, om det eksterne regnskabs indholdsværdi er 

tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt i forhold til going concern. Herunder særligt med henblik på 

at vurdere ledelsen og revisors nuværende muligheder, for at reagere i perioden, inden der 

rapporteres eksternt til offentligheden.  
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11 Hvilke reguleringer er ledelsen underlagt ved vurdering af going concern, og 

hvordan ser offentligheden og interessenter med kendskab til begrebet på, 

hvordan ledelsens vurdering foretages? 

 

11.1 Going concern ud fra ledelsens perspektiv 

Going concern er som tidligere nævnt en grundlæggende forudsætning for udarbejdelsen af 

årsrapporten jævnfør ÅRL § 13. Her fremgår, at en årsrapport skal aflægges under forudsætning om 

fortsat drift.  

Going concern er derfor i særdeleshed relevant for ledelsen, da det er ledelsen, som har ansvaret for 

at udarbejde og aflægge årsrapporten
87

. Det er derfor ledelsen, som i denne forbindelse skal foretage 

en vurdering af going concern. Formålet med denne vurdering er at sikre, at ledelsen tager stilling 

til, dels om der er going concern problemer, som skal oplyses i årsrapporten, og dels om going 

concern forudsætningen er til stede, og dermed om årsrapporten skal aflægges på going concern- 

eller non going concern-basis. I de følgende afsnit vil der blive redegjort for ledelsens ansvar i 

relation til going concern set ud fra et regnskabsretligt perspektiv og et selskabsretligt perspektiv. 

 

11.1.1 Ledelsen ansvar i relation til going concern regnskabsretligt 

Ledelsens regnskabsretlige ansvar i relation til going concern er både reguleret i ÅRL §13, stk. 1 nr. 

4 samt RV 1 (ajourført), afsnit 44-46 og RV’en for mindre virksomheder (ajourført), afsnit 3.3.1. 

Heraf fremgår det, at virksomhedens ledelse i forbindelse med udarbejdelsen af selskabets 

årsrapport skal foretage en vurdering af, om årsrapporten kan aflægges på going concern-basis. Dog 

er der ikke i lovgivningen opstillet nogen retningslinjer eller krav til, hvordan ledelsen skal vurdere 

om going concern forudsætningen er opfyldt. Ledelsen skal blot tage hensyn til alle fremtidige 

oplysninger om en overskuelig fremtid for en periode på mindst men ikke begrænset til 12 måneder 

efter balancedagen, jævnfør RV 1, afsnit 46. Det fremgår endvidere af RV 1, afsnit 46, at: 

"Hvor dybtgående vurderingen skal være afhænger af virksomhedens forhold. Hvis virksomheden 

hidtil har haft en lønsom drift og let adgang til likvide midler, kan det almindeligvis, uden 

gennemførsel af detaljerede analyser og vurderinger afgøres, om forudsætningen om going concern 
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er til stede. I andre tilfælde må ledelsen bedømme en lang række faktorer omkring nuværende og 

forventet lønsomhed, evne til at opfylde forpligtelser og opnåelse af alternative finansieringskilder, 

før det kan afgøres, om forudsætningen om going concern er til stede." 

Lovgivningen og ovenstående statement vil I de efterfølgende afsnit blive analyseret i forhold til de 

afholdte interviews. Først vil en gennemgang af fortolkningen mellem ÅRL og RV blive 

gennemgået, i forhold til ledelsens vurdering, før de praktiske og empirisk argumenter kan spejles 

op imod gældende lovgivning. 

 

11.1.2 Fortolkningen af ÅRL og RV ved ledelsens vurdering af going concern 

Nedenstående afsnit er med til at forklare de udfordringer, selve ÅRL og RV stiller ledelsen 

overfor. De er udvalgt til at vise vanskeligheden ved going concern vurderingen, herunder dybden i 

vurderingen. Dette er med udgangspunkt i Jesper Seehausens fortolkning af going concern 

lovgivningen herefter spejlet op imod afhandlingens afholdte interviews. 

Fokuseres der på lovgivningen på området, er det umiddelbart uvist, hvorvidt lovgivningen stiller 

krav til, at ledelsen løbende forholder sig til going concern. I den danske lovgivning omtales going 

concern blandet andet i RV1 og ÅRL § 13, som omhandler årsrapporten, dens formål og indhold. 

Heraf fremgår det i forhold til ledelsens vurdering, om det er tilstrækkeligt, at ledelsen blot 

foretager en vurdering af going concern, såfremt der er identifikationer på going concern problemer, 

eller om ledelsen, uanset hvad, skal forholde sig til going concern-forudsætningen. Dette beskrives 

og diskuteres yderligere i næste afsnit. 

Som tidligere nævnt omtales going concern-forudsætningen i ÅRL § 13, stk. 1 nr. 4. Det fremgår 

heraf, at årsrapporten skal udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning, at driften af 

aktiviteten formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal, eller ikke antages at kunne fortsætte. 

Såfremt det antages ved vurderingen, at virksomheden ikke kan fortsætte, skal klassifikation og 

opstilling samt indregning og måling tilpasses denne afvikling. Dette synes umiddelbart at indikere, 

at ledelsens vurdering af going concern er reaktiv, idet ordet ”medmindre”, umiddelbart opfordrer 
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til, at der blot foretages en vurdering af going concern, såfremt der er forhold som indikerer, at der 

er going concern problemer
88

. 

I RV1 omtales going concern forudsætningen i afsnit 44ff. Det fremgår blandt andet af disse 

bestemmelser, at ledelsen ved udarbejdelse af årsrapporten skal foretage en bedømmelse af 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at årsrapporten skal udarbejdes på going concern 

basis, medmindre ledelsen har til hensigt at lade virksomheden træde i likvidation eller bringe 

virksomhedens aktivitet til ophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil. Dette indikerer, at 

ledelsens vurdering i dette tilfælde, er af proaktiv karakter, idet at der i ordet ”skal” tillægges, at 

ledelsen som udgangspunkt altid skal foretage en vurdering af going concern, uanset om der er 

forhold eller ej, som indikerer, at der er going concern problemer
89

. 

Skismaet er, at ÅRL er mindre restriktiv i forhold til RV1. Der skal foretages en aktiv vurdering 

jævnfør RV1. At denne mindre analyse mellem forskellene er nødvendig, viser hvor svært det er, at 

gennemskue, hvori det teoretiske fundament egentlig befinder sig. Dermed er en egentlig praktisk 

operationaliser bar tilgang af going concern vanskeliggjort. Ovenstående uddrag er dog også en del 

af det centrale i Jesper Seehaussens Ph.d. afhandling
90

, som dermed understøtter denne afhandlings 

omdrejningspunkt, idet sværhedsgraden af fortolkningen giver ledelsen i virksomhederne svære 

betingelser for, at imødekomme en tilstrækkelig vurdering af going concern set i forhold til 

interessenter og omverden. 
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11.1.3 Niveauet for ledelsens vurdering af going concern 

I ÅRL § 13 fremgår det jævnfør ovenstående, at ”årsrapporten skal udarbejdes efter den 

grundlæggende forudsætning, at driften af aktiviteten formodes at fortsætte mv.” Dermed skal 

ledelsens vurdering af going concern tage udgangspunkt i aktivitetsniveauet. Af RV 1 fremgår det, 

at ledelsen ved udarbejdelse af årsrapporten skal foretage en bedømmelse af virksomhedens evne til 

at fortsætte driften, og at årsrapporten skal udarbejdes på going concern basis – dette medmindre at 

ledelsen har til hensigt at lade virksomheden træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktivitet 

til ophør, eller at ledelsen ikke har noget realistisk alternativ hertil. Ud fra denne definition er det 

imidlertid usikkert, hvorvidt ledelsens vurdering omkring going concern forudsætningens 

tilstedeværelse skal tage udgangspunkt i virksomhedsniveauet eller aktivitetsniveauet
91

. Dog må det 

antages, at ledelsen skal foretage vurderingen af going concern forudsætningens tilstedeværelse ud 

fra virksomhedens aktivitetsniveau. Dette hænger sammen med, at virksomhedsniveauet blot 

nævnes i relation til en eventuel likvidation, hvorimod aktivitetsniveauet nævnes i relation til 

eventuelt ophør af virksomhedens aktivitet
92

. 

At ovenstående er underlagt denne svære fortolkningsmæssige tilgang, bekræftes kun af empirien. I 

vore studier under de kvalitative interviews blev det bekræftet, at going concern ikke er nedfældet 

dokumentationsmæssigt eller ved andre større scenarioanalyser på skrift. Dette kan eksemplificeres 

ved interview med CFO Susanne Nielsen, hvor det blev bekræftet at SCA Hygiene Products er 

bekendt med begrebet going concern. I deres vurdering af om de er going concern, ligger det 

umiddelbart først til grund, at dette vurderes på historiske data, såsom gode resultater på bundlinjen 

og god likviditet set ud fra årsrapporten. RV 1 ligger op til, at man skal vurdere sine going concern 

forhold ud fra historiske data. Dette gør SCA også efter ovenstående udsagn. Ud fra dette fortæller 

CFO, Susanne Nielsen, at deres vurdering foregår som en helhedsvurdering af virksomheden. 

Herefter spørger afhandlingens forfattere ind til vurderingen, hvorefter den underbygges med, at 

SCA Hygiene Products implicit laver vurderingerne på virksomhedsniveau frem for 

aktivitetsniveau. Der fortages implicit vurderinger ud for hver enkelt produktgruppe gennem 

controlling på resultaterne i hver enkelt af deres 3 produktkategorier på hygiejne udstyr. Ud fra 

disse aktiviteter udarbejdes der budgetter og forecast for virksomheden som helhed. 
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Ovenstående viser, at CFO, Susanne Nielsen først antager noget virksomhedsmæssigt som helhed 

for SCA Hygiene Products i forbindelse med hendes vurdering af going concern(via den røde pil i 

figuren). Herefter spørges der ind til vurderingen, og det viser sig, at den tager udgangspunkt i en 

aktivitetsbedømmelse, som den skal jævnfør pil 1, 2 og 3. Dette er efter Jesper Seehausens 

antagelser og fortolkning om aktivitetsniveau den korrekte måde at gribe going concern vurderingen 

an på.  

 

Figur 6 Oversigt over vurdering foretaget i forhold til going concern på virksomhedsniveau 

eller aktivitetsniveau
93

 

 

CFO, Susanne Nielsen forklarer det ikke som grundlaget for en going concern vurdering. 

Spørgsmålet er, om hvorvidt dette er bevidst, eller blot er fordi afhandlingens forfattere spørger ind 

til aktivitetsniveauet at, Susanne Nielsen giver udtryk for hvad deres forretningsmæssige grundlag 

er baseret på. Det kunne antages, at det ikke er bevidst, idet Susanne Nielsen ikke underbygger 

vurderingen med anden dokumentation end controlling på produktområderne, likviditetsanalyser og 
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budgetter, som afhandlingens forfattere efterspørger.
94

 Dermed kan det gøres til genstand for debat, 

om virksomheder går ad den røde pil i figur 6, og antager deres vurdering af going concern på et 

historisk finansielt grundlag, frem for at gøre som Jesper Seehausen argumenterer for, at det skal 

gøres gennem aktivitetsniveauet. 

Hvorvidt det kan antages at nogle virksomheders ledelse ikke foretager den korrekte vurdering og 

følger den røde pil i modellen, frem for at følge niveau 1 2 og 3, kan yderligere begrundes med de 

artikler, statsautoriseret revisor Anni Haraszuk i marts 2013 bringer i tidskriftet for Revision og 

Regnskabsvæsen. Artiklerne omfatter going concern vurderingen og særligt om, hvorvidt revisor er 

klædt på til at foretage en 360 graders afdækning af going concern. Her antager Anni Haraszuk, at 

revisor har brug for at kunne lave vurderinger på markeds, branche og virksomhedsniveau, inden 

der skal rapporteres om going concern i erklæringen, for at få afdækket potentielle 

usikkerhedsfaktorer
95

. Dette kunne antyde, at virksomhedernes ledelse ikke selv foretager de 

nødvendige analyser, som revisor kan tage udgangspunkt i. Ved interview med statsautoriseret 

revisor, Jens Røder, bekræftes det endvidere at der ofte ikke er dokumentation for going concern 

vurderingen fra ledelsens side. Dette eksemplificeres ved sager, hvor Jens Røder selv har været 

revisor, og hvor der har været problemer i relation til going concern. Her giver Jens Røder udtryk 

for, at den dialog, der var med ledelse såvel som bestyrelse var med udgangspunkt i eget udarbejdet 

going concern materiale, idet det var nødvendigt, at præsentere det for førnævnte
96

. 

Med udgangspunkt i ovenstående kan det udledes, at vurderingen af going concern skal foretages på 

aktivitetsniveau. Vores empiri og praktik viser, at der ikke bevidst skelnes imellem, at foretage 

vurderingen på virksomhedsniveau eller aktivitetsniveau. Dog sker der indirekte en vurdering på 

aktivitetsniveau i forhold til rapportering af finansielle data. Praktikken viser dog, at der ikke bliver 

lavet yderligere analyser på makro, branche og virksomhedsniveau, hvilket taler for at 

virksomhederne baserer deres vurdering af going concern på virksomhedsniveau. 

 

11.1.4 Den tidsmæssige placering af og tidshorisont for ledelsens vurdering af going concern 

Her er det væsentligt at se på, om ledelsens vurdering skal foretages på balancetidspunktet eller 

tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten, og derudover hvilken tidshorisont, som skal 
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anvendes i forbindelse med vurderingen, som f.eks. 12 måneder fra balancetidspunktet eller ved 

ledelsens godkendelse af årsrapporten. 

I henhold til ÅRL fremgår der intet omkring going concern forudsætningen, som fastsætter eller 

indikerer, hverken den tidsmæssige placering eller tidshorisonten for ledelsens vurdering af going 

concern. 

I forhold til RV 1 fremgår det, hvad angår den tidsmæssige placering, at ledelsen ved udarbejdelse 

af årsrapporten skal foretage en bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Dette 

indikerer, at ledelsens vurdering af going concern skal ske ved udarbejdelsen af årsrapporten, 

hvilket ligeledes vil sige ved ledelsens godkendelse af årsrapporten. Hvad angår tidshorisonten for 

ledelsens vurdering, fremgår det af RV1, at der ved bedømmelse af årsrapporten skal tages hensyn 

til oplysninger om den overskuelige fremtid for en periode på i det mindste, men ikke begrænset til, 

12 måneder efter balancedagen. 

Den tidsmæssige placering samt tidshorisonten for vurderingen omkring going concern er forskellig 

fra ledelse til revisor. Hvor revisor skal foretage en vurdering af going concern som et naturligt led i 

de faser, som revisor skal gennemgå for at kunne afgive en konklusion og dermed påtegning på 

årsrapporten for selskabet, er going concern vurderingen for ledelsen, som udgangspunkt, en 

kontinuerlig proces. Den ”ansvarsbevidste” og ”gode” ledelse vil løbende vurdere, i hvilken retning, 

virksomheden forventes at udvikle sig. Dette både på kort og længere sigt, således at den kan 

iværksætte nødvendige handlingsplaner for, at afhjælpe en kritisk udvikling. At ledelsen foretager 

disse løbende vurderinger er således en nødvendighed
97

.   

Når virksomhedens ledelse skal foretage en vurdering af going concern, kan det være uklart for den 

enkelte virksomhed, hvor ofte og hvornår vurderingen af going concern skal finde sted. Som nævnt 

ovenfor er der i henhold til ÅRL ingen tidshorisont for denne betragtning. Dog står det beskrevet i 

RV1, at bedømmelsen skal finde sted for en periode på minimum 12 måneder efter balancedagen. 

Indifferencen imellem ordlyden i RV1 og ÅRL medfører, at virksomhederne må tage sig i agt for 

dette, endvidere indikerer det et behov for en præcisering og ensretning, således at det bliver 

tydeliggjort, hvilke krav, der stilles i forhold til ledelsens going concern vurdering set i forhold til 

den tidsmæssige horisont og placering. 
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Ifølge interview med CFO, Susanne Nielsen, er der løbende kontrol med rapportering på de enkelte 

produktområder, herunder overordnet gennemgang af finansielle data ved rapporteringer til 

bestyrelsen månedsvist og kvartalsvist, således at de har fingeren på pulsen med deres risiko på 

omsætning og omkostninger og balance
98

. Dette kommer til udtryk som deres løbende vurdering af 

going concern ifølge Susanne Nielsen. En egentlig løbende udarbejdelse af going concern 

vurderinger er ifølge Susanne Nielsen ikke nødvendig, idet likviditeten og selskabets soliditet er 

god set i lyset af den finansielle krise
99

. Derved foranlediger virksomheden sig på indholdet af, at 

det ikke er nødvendigt at foretage analyser af going concern, når de senere år ikke har givet 

anledning til finansielle eller likviditetsmæssige problemer. Lovgivningen foreskriver dog gennem 

ÅRL § 4, at der skal foretages en kontinuerlig (løbende) going concern vurdering, og hvis ledelsen 

vurderer, at driften ikke formodes at fortsætte, skal virksomhedens regnskabsaflæggelse tilpasses en 

afvikling. Det kan diskuteres, om ledelsen lever op til en form for løbende going concern vurdering 

med udgangspunkt i ovenstående dokumentation og rapportering. Statsautoriseret revisor og CFO 

Sevgyl Abdulovski udtrykker i forhold til, hvornår en ledelse tidsmæssigt vurderer deres fortsatte 

drift, at ingen virksomheder ønsker at aflægge efter realisationsprincippet, og derfor ikke selv kunne 

finde på, at aflægge et regnskab på de vilkår, uden at være påbudt dette
100

. Dette betyder, at den 

løbende vurdering i praksis ikke har nogen værdi. Det praktiske problem er meget enten eller for 

virksomheden. Det samme bekræfter de interviewede rekonstruktionsadvokater fra Gorrissen 

Federspiel, idet en ledelse altid er optimistisk til det sidste. Uanset hvad bekræfter ovenstående en 

manglende villighed til at præsentere realistiske løbende vurderinger af nutiden og fremtiden, 

hvilket kunne indikere behovet for en bedre regulering af, hvad selskabet præcist skal præsentere, 

når ledelsen løbende skal foretage deres going concern vurdering. Da going concern er en løbende 

skønsvurdering uden krav til indhold og løbende dokumentation jævnfør ÅRL, gør det ikke 

realismen af ledelsens vurdering bedre. 

Derudover er spørgsmålet, hvorvidt ledelsens vurdering af going concern skal foretages på 

balancetidspunktet eller på tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten, samt hvilken 

tidshorisont, der skal anvendes i forbindelse med ledelsens vurdering af going concern. 

Eksempelvis 12 måneder fra balancetidspunktet eller tidspunktet for ledelsens godkendelse af 

årsrapporten. Den tidsmæssige horisont er en vigtig faktor, for hvad angår ledelsens såvel som 

revisors vurdering, idet at der ingen tvivl er om, at jo længere væk fra balancedagen vi kommer, 
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desto svære er det for både ledelse og revisor, at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften, 

idet usikkerheden i skønnet bliver væsentligt større. Jo længere tidshorisont, desto længere er 

perioden, hvormed forudsætningen kan ændres, og uventede begivenheder kan indtræffe101.   

Ud fra ovenstående kan det udledes, at der i ÅRL ikke fremgår direkte krav til, hvor lang en periode 

vurdering af going concern skal dække over eller hvornår ledelsen udarbejde sin going concern 

vurdering.  Ses der dog imidlertid på RV, kan det ud fra denne tolkes, at ledelsen bør vurdere going 

concern i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, og at vurderingen skal strække sig op til en 

periode på mindst 12 måneder. Dog kan det antages, at going concern vurderingen som 

udgangspunkt burde være en kontinuerlig proces, der løbende blev foretaget af den ”gode” og 

”ansvarsbevidste” ledelse. Imidlertid viser empirien dog, at dette kan betvivles, idet ingen ledelse af 

sig selv ønsker at aflægge efter princip om afvikling af virksomheden.  

 

 

11.2 Offentlighedens kendskab til virksomheden gennem ledelsesberetningen 

Næste afsnit omhandler ledelsesberetningen, som er den måde, hvorpå ledelsen kan kommunikere 

på med omverdenen udover de finansielle data
102

. 

Virksomheder i klasse C og D er jævnfør ÅRL § 78 og § 102 forpligtet til at udarbejde en 

ledelsesberetning. Virksomheder i klasse B er jævnfør ÅRL § 77 kun forpligtet hertil, såfremt der er 

indtruffet væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Ledelsesberetningen udgør 

jævnfør ÅRL § 2 en del af årsrapporten. Jævnfør ÅRL § 11 skal årsrapporten inkl. 

ledelsesberetningen give et retvisende billede. Det vil sige, at den skal støtte regnskabsbruger i at 

placere sine ressourcer, og forstå ledelsens forvaltning af ressourcer jævnfør ÅRL § 12. Det er 

ledelsen, der fastlægger, hvad der er væsentligt. Hertil knytter sig, at ledelsesberetningen skal være 

pålidelig og relevant efter § 12 i ÅRL. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionen, men 

revisor skal efter § 135 afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Det såkaldte konsistenstjek.  

I forbindelse med klasse C, som vi beskæftiger os med, er følgende krav fastlagt igennem ÅRL:  

 

1. Beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter 
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2. Beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling så vidt muligt med angivelse af 

beløb 

3. Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen så vidt 

muligt med angivelse af beløb 

4. Redegøre for udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

5. Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning 

6. Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen 

7. Beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige 

indtjening 

8. Beskrive særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens 

branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes 

af 

9. Beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til 

forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå 

10. Beskrive forsknings- eller udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden 

11. Omtale af filialer i udlandet 

12. Oplysninger om ikke-finansielle forholds indvirkning på udviklingen i virksomhedens 

aktiviteter og økonomiske forhold (kun store C og D) 

13. Redegørelse for samfundsansvar (kun store C og D) 

14. Beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge seneste årsrapport 

og begrunde afvigelser i forhold hertil 

15. Vise 5 års hoved- og nøgletal 

 

Ledelsesberetningen er tiltænkt som ledelsens kommunikation af regnskabstallene samt som 

ledelsens forventninger til fremtidens drift af virksomheden. Således skal ledelsen kommentere 

både historisk og i et fremtidsperspektiv jævnfør pkt. 1 og pkt. 6. Regnskabets interessenter kan 

derfor anvende ledelsesberetningen som det eneste fremadskuende i årsrapporten. Dette da 

henholdsvis årsregnskabet, hovednøgletal samt pengestrømsanalyse alle er historisk orienterede. 

Ledelsesberetningen kan desuden videreformidle oplysninger om usikkerhed ved indregning og 

måling, usædvanlige forhold, beskrivelse af videnressourcer, omtale af filialer i udlandet og mange 

andre oplysninger, som ikke er gengivet i den resterende del af årsrapporten, men som samtidig 
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også er relevant for interessenterne, ved at være nødvendig, for at gengive en retvisende 

redegørelse. På denne baggrund vil ledelsesberetningen kunne fungere som et vigtigt redskab til 

kommunikation og forståelse mellem virksomhedens ledelses og virksomhedens interessenter. Dette 

betyder også, at going concern er væsentligt set i forhold til punkterne nedenfor. Her er going 

concern vurderingen relevant i forhold til, at informere omkring virksomhedens fremtid. 

 

Pkt. 2. Beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling så vidt muligt med 

angivelse af beløb 

Pkt. 4 Redegøre for udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

Pkt. 5 Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets slutning 

Pkt. 6 Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og 

usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen 

 

 

Det er dog endnu mere interessant at høre ledelserne give udtryk for, hvad ledelsesberetningen 

egentlig bliver anvendt til. Oftest bliver det en roll over af sidste års ledelsesberetning, ifølge CFO, 

Susanne Nielsen
103

. Dette er i overensstemmelse med koalisationsmodellens udfordringer, idet 

virksomheden er gevinstmaksimerende og ikke interesseret i, at tilfredsstille offentlighedens 

informationsbehov igennem årsrapporten.   

 

Når der perspektiveres over på going concern vurderingen i ledelsesberetningen, er det tydeligt, at 

konflikten er åbenbar. Dette kommer til udtryk ved, at going concern vurderingen er skabt på et 

fundament af primært interne formodninger, budgetter og likviditetsforecast vedrørende 

fremtiden
104

. Dermed kan det udledes, at faren for at komme til at overfortolke, fejlskønne og 

vurdere kan være større, end ved at ramme rigtigt. Konflikten i at skulle præsentere dette i det 

eksterne regnskab, er ligeledes åbenbar af hensyn til konkurrenter og andre interessenter, der kan 

anvende og dreje disse følsomme oplysninger til noget negativt i offentlighedens forum, såsom det 

beskrives i delanalyse 1 om det interne regnskabs gevinstmaksimerende formål kontra det eksterne 

regnskabs samfundsøkonomiske perspektiv. Resultatet bliver, at der udarbejdes ledelsesberetninger, 

som reelt ikke oplyser nogle informationer. Endvidere kommer dette til udtryk, når statsautoriseret 

revisor, Jens Røder udfordrer ledelser til at tage ansvar og oplyse om going concern forhold 
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igennem vores interview
105

. At ledelsesberetningen mangler validitet bekræftes yderligere ved 

interview med statsautoriseret revisor og CFO revisor, Sevgyl Abdulovski, som udtrykker, at 

ledelsen har et problem i forhold til at udtrykke sig negativt i ledelsesberetningen eller omtale 

potentielle going concern forhold
106

.  En anden kilde, som anvender ledelsesberetningen i praksis, 

er rekonstruktionsadvokaterne, som ofte læser tidligere års ledelsesberetninger, i forbindelse med 

forsøg på rekonstruktion af et givent selskab. Rekonstruktørerne ser ofte mange indholdsløse 

ledelsesberetninger langt fra den virkelighed, de nødlidende selskaber har befundet sig i, og kan 

ikke forstå, at ledelsen formulerer sig så optimistisk. Særligt når ledelsen ved usikkerhed omkring 

going concern skal formulere sig i ledelsesberetningen, om hvordan de reetablerer driften, således at 

oplysningerne er i overensstemmelse med årsregnskabet jævnfør ÅRL § 12. I skærende kontrast til 

ovenstående kom det til kendskab ved interview med erhvervsspecialist, Kim Lundgreen fra 

Nordea, at de anvender ledelsesberetningen i kontekst med deres egen vurdering af ejere og 

direktører
107

. Det vil sige den bliver anvendt af interessenterne, og der er et behov for den viden, 

den indeholder, hvilket om ikke andet bekræfter delanalyse 1. Yderligere er informationsbehovet 

hos offentligheden forøget igennem krisen jævnfør vores indledning og delanalyse 1. Blandt andet 

er ledelsesberetningen en del af prognoseopgaven i den henseende
108

.  Dette står i kontrast til de 

seneste års liberaliserende regulering, hvor det ikke længere er et krav, at ledelsesberetningen 

revideres, men blot at den er retvisende, og at der udtalelse herom fra revisor. Denne lempelse øger 

ikke informationsværdien og sætter ikke flere krav til vurderingen af going concern forhold
109

. 

Afslutningsvis kan det udledes, at ledelsesberetningen har sin berettigelse ved, at den tilføre 

offentligheden viden og værdi. Ledelsesberetningen er kommunikationen fra ledelsen til 

omverdenen, og bør derfor indeholde de relevante forventninger, der er til fremtiden samt 

informationer. Dette er dog nærmere reglen end undtagelsen set i forhold til den indsamlede empiri. 

Omverdenen har brug for informationen til at vurdere virksomhedens going concern forhold, 

hvilket bekræftes af bank og rekonstruktører. Vores interviews med ledelse, revisorer, banker og 

advokater viser os dog, at ledelsesberetningen ikke anvendes på en tilstrækkelig måde af ledelsen 

ved going concern vurderinger. Ledelsesberetningen begrænses i dens potentiale, idet ledelsen i 

teorien og praktikken ikke ønsker at levere virksomhedskritiske informationer videre til 
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offentligheden. Dette begrænser ledelsesberetningens egentlige værdi i forbindelse med en 

vurdering af going concern for fremtiden. 

 

11.3  Ledelsens ansvar i relation til going concern selskabsretligt 

 

11.3.1 Kapitalberedskab og likviditet i henhold til selskabsloven 

Ud over det regnskabsretlige ansvar, påhviler der også ledelsen et selskabsretligt ansvar i relation til 

going concern. Selskabslovgivningen har stor betydning for going concern, set fra ledelsens 

synspunkt i flere henseender. De regler, som selskabslovgivningen foreskriver, der er rettet mod 

going concern, er primært regler, som indirekte skal sikre, at der ikke opstår going concern 

problemer, f.eks. i form af beskyttelse af kapitalen.  

Det selskabsretlige kapitalberedskab fremgår SL § 115-118 som beskriver følgende: 

 

 Den eventuelle bestyrelse eller eventuelle tilsynsråd skal påse, at selskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at 

opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser efterhånden, som de forfalder 

jævnfør SL § 115 nr. 5, 1. pkt. og § 116 nr. 5, 1. pkt.. 

 Direktionen skal sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder 

at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige 

forpligtigelser efterhånden som de forfalder jævnfør SL § 118, stk. 2, 1. pkt.. 

 Selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, 

at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt jævnfør SL § 115, nr. 5, 2. pkt., SL § 

116, nr. 5, 2. pkt., og SL § 118, stk. 2, 2. pkt.. 

 

Det selskabsretlige kapitaltabsbegreb er også væsentligt i relation til going concern, og er omtalt i 

SL § 119. Det fremgår af denne paragraf, at ledelsen skal sikre, at der afholdes en 

generalforsamling senest 6 måneder efter, at det konstateres, at over halvdelen af selskabets 

egenkapital er tabt. På generalforsamlingen skal selskabets bestyrelse og daglige ledelse redegøre 

for selskabets økonomiske stilling, og stille forslag til, hvordan kapitalen kan genetableres eller tage 
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stilling til, hvorvidt selskabet skal opløses. Der er således tale om en løbende forpligtigelse for 

ledelsen, om hele tiden at være opmærksom på, at selskabets egenkapital udgør mindre end 

halvdelen af den tegnede kapital. Dette kan henføres til, at det jævnfør ovenstående er ledelsens 

pligt at sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet 

til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser, efterhånden som de forfalder. 

Dette indebærer, at det altså ikke er ”godt nok”, at den daglige ledelse en gang årligt, f.eks. i 

forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten tager stilling til, om selskabets egenkapital udgør 

mindre end halvdelen af den tegnede kapital. 

Af ovenstående afsnit fremgår det, at et centralt punkt i forhold til going concern og ledelsens 

ansvar selskabsretligt er likviditet. Evnen til at holde en tilstrækkelig likviditet, og dermed modstå 

going concern forhold, er der, hvor de fleste selskaber bliver begrænsede i ledelsens øjne og ikke 

mindst offentlighedens
110

. Dette underbygges blandt andet af de seneste sager med Brøndby IF
111

 

og SAS, som begge er begrænsede i deres fremtidige drift ved, at skulle have tilført kapital til at 

overleve kalenderårets sidste kvartal 2012. I interview ved statsautoriseret revisor Jens Røder, 

bekræftes det ved udtalelse, at going concern i sidste ende handler om likviditet
112

.  

Dette bringer afhandlingen videre til næste centrale punkt - tilstrækkelig risikostyring af selskabet, 

hvori likviditetsforhold er en del af den proces. 

 

11.3.2 Risikostyring efter selskabsloven og Corporate Governance 

Selskabsloven § 115, stk. 1, 2. pkt. foreskriver, at det er ledelsens opgave, at etablere de fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller, som anses for nødvendige. 

Ledelsen skal altså være opmærksom på, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring 

og interne kontroller, som det er formuleret jævnfør SL § 115. Lovgiver har med formuleringen 

’’fornødne procedurer’’ tilkendegivet, at der kan være forskel på, hvilke krav, der opstilles til 
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risikostyringen og interne kontroller i små og store selskaber, og i forhold til, hvad selskabet er for 

en type. 

 

Yderligere skal denne risikostyring tages alvorligt med forklaring i culpa reglen, hvori at ledelsen 

ifalder erstatningsansvar, i tilfælde af at der handles uforsvarligt
113

. For at kunne forstå uforsvarlige 

handlinger, er det vigtigt at fastslå, hvad der er god og forsvarlig adfærd for en ledelse, hvilket vi 

ikke kommer ind på, men som i høj grad hænger sammen med, at ledelsen forsvarligt vurderer at et 

selskab er going concern. Her tænkes der på de udtrykkelige pligter, der kan udledes af SEL, som 

skal følges sammen med kapitalselskabets vedtægter m.m.
114

. Umiddelbart har Corporate 

Governance ingen betydning for at ifalde erstatningsansvar, medmindre disse må antages at have 

opnået almindelig accept og anbefalingerne er relevante for de ansvarspådragende handlinger at 

bedømme ud fra
115

.  

 

Dette er en væsentlig betragtning. idet børsnoterede selskaber i klasse D kvartalsvist rapporterer om 

Corporate Governance til selskabsstyrelsen (komitéen for god selskabsledelse). En rapportering, 

som udspringer af fælles punkter, formuleret i sin tid af Nørby udvalgets anbefalinger til god 

selskabsledelse i 2001, og senere opdateret med års mellemrum
116

. Et springende punkt i dette er, at 

A, B, C selskaber ikke er omfattet af denne rapportering.  Men at den har vundet indpas i 

litteraturen for god ledelse er en faktor de seneste 30 år
117

. Anbefalingerne er dermed målestok for 

god ledelse for alle slags virksomheder uafhængig af størrelse og klasse. Herunder skal alle 

virksomheder etablere de fornødne procedurer for risikostyring, og selvom kravene for klasse A, B 

C er mere lempelige, når det kommer til god selskabsledelses afrapportering, er det Nørby udvalgets 

anbefaling og håb, at disse krav kan virke som inspiration og guideline for andre selskaber end 

klasse D, der er noteret på et reguleret marked
118

. Særligt omtales selskaber, der ønsker notering på 

børsen, hvilket er regnskabsklasse C (stor) selskaber, idet dette er kategorien før en eventuel 

børsnotering, og vor fokus virksomhedsmæssigt, i denne afhandling. Kravene er soft law, hvilket vil 
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sige, at det er anbefalinger for, hvad et selskabs ledelse i klasse D bør forholde sig til, og dette 

forankres ved nævnelse i ÅRL 107b omkring comply or explain princippet. Princippet bygger på, at 

det enkelte selskab selv afgør, i hvilket omfang det ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever et 

selskab ikke en anbefaling, skal det forklare, hvorfor det har valgt anderledes, og hvordan det i 

stedet har indrettet sig. Ovenstående viser, at alle selskaber kan følge disse anbefalinger, og da 

anbefalingerne rummer risikostyringsselementer for god selskabsledelse, har det en direkte 

sammenhæng til going concern vurderingen, idet følgende punkter forsøges opnået ved corporate 

governance
119

.  

 

 Øget tillid til og troværdighed hos selskabet og dets ledelse 

 En bedre tilrettelæggelse af et selskabs strategi og effektiv ledelse 

 Et styrket aktiemarked som følge af højere informationsniveau 

 Bedre konkurrenceevne for det enkelte selskab 

 Reduceret risiko for konkurs 

 

For at opnå denne reducerede risiko, er risikostyring et væsentligt, men også nyt element.  Det er et 

element, som er væsentligt, når der foretages en going concern vurdering. Nørbyudvalget udtrykker 

sig gennem følgende til hvad risikostyring er
120

: 

 

Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de 

opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der 

etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici, og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer 

til enhver tid opfylder selskabets behov. 

 

Risikostyringssystemet skal definere risikoen og beskrive, hvorledes den løbende elimineres, 

kontrolleres eller afdækkes. Ovenstående efterspørger etablering af sådanne systemer, for at 

selskaberne kan risikostyre korrekt, og for at ledelsen har det rette udgangspunkt at træffe deres 

beslutninger ud fra. Idet Nørby udvalget retningsangiver, ved at fremhæve nødvendigheden af 

implementering af risikosystemer uden nærmere præcisering, giver dette anledning til at inddrage 

                                                
119

 Nørby udvalgets rapport om Coporate Governance i Danmark 2001 ”Anbefalinger for god selskabsledelse 
i Danmark” s 40. http://www.corporategovernance.dk/anbefalinger læst d.18. marts 2013 
120

 Nørby udvalgets rapport om Coporate Governance i Danmark 2001 ”Anbefalinger for god selskabsledelse 
i Danmark” s. 62. http://www.corporategovernance.dk/anbefalinger læst d.18. marts 2013 

http://www.corporategovernance.dk/anbefalinger
http://www.corporategovernance.dk/anbefalinger


Side 60 af 139 
 

COSO ERM, der er et af de mest anvendte risikostyringsværkstøjer, herunder ERM delen, som vil 

blive gennemgået nærmere i næste afsnit. Meningen med dette afsnit er, at bryde de værktøjer, 

ledelsen står med ned, og vurdere deres praktiske anvendelighed, hvilket i sidste ende har betydning 

for going concern vurderingen i perioden op til en potentiel konkurs. Kun på den måde kan det 

anskueliggøres, om hvorvidt ledelsen teoretisk og praktisk har de redskaber, der skal til for at leve 

op til at kunne risikostyre bedst muligt, og derved undgå en konkurs.   

 

11.4 Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

Formålet med dette afsnit er, at undersøge hvad COSO frameworket kan anvendes til ud fra en 

going concern betragtning. Kan frameworket anvendes i forbindelse med en risikostyringsproces og 

hvor implementerbart er det for virksomhedernes ledelser? 

COSO-Frameworket blev udgivet I 1992 af The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission
121

, som består af repræsentanter fra virksomheder og revisionsselskaber. 

Formålet med frameworket var, at skabe en fælles referenceramme for interne kontroller og 

hvordan ledelserne i virksomhederne kunne forbedre og effektivisere interne kontroller. 

Resultatet heraf blev COSO-rapporten “Internal control – intregrated framework” fra 1992, som 

indeholder følgende definition på intern kontrol:  

”A process effected by an entity’s board of directors, management, and other personal designed to 

provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following 

categories”
122

:  

 Effectiveness and efficiency of operations  

 Reliability of financial reporting  

 Compliance with applicable laws and regulations 

 

Ifølge COSO’s definition er en intern kontrol altså en proces, påvirket af en virksomheds bestyrelse, 

ledelse og andet personale, designet til at give rimelig sikkerhed angående opnåelse af mål indenfor 

de følgende kategorier: 
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Ad 1) effektivitet af operationer 

Dette er selskabets grundlæggende forretningsmæssige målsætninger, herunder performance, mål 

og sikring af ressourcer. Der er tale om et internt målepunkt, der skal sikre, at selskabet drives 

hensigtsmæssigt og fungerer effektivt.  

 

Ad 2) Pålidelighed af finansiel rapportering 

Dette punkt vedrører udarbejdelsen af pålidelige offentliggjorte årsregnskaber og udvalgte 

finansielle oplysninger. Selskabet skal have processer og systemer, der sikrer, at deres information 

er pålidelig. 

 

 Ad 3) Efterlevelse af pålagt lovgivning og regulering 

Overholdelse af love og bestemmelser, som selskabet er underlagt. En proces som skal sikre at disse 

overholdes. En del af denne rapportering er at vurdere løbende om virksomheden er going conern 

jævnfør ÅRL § 13. Dette bekræftes direkte som et rapporteringskrav under ledelsesberetningen. Her 

er det et lovkrav, at afrapportere med en retvisende redegørelse for virksomheden, som tidligere 

omtalt
123

.  

 

Frameworket er illustreret ved nedenstående figur, hvor det vises, hvordan frameworket bryder 

virksomhedens interne kontrolsystem ned i yderligere 5 underliggende processer: 
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 The COSO internal control model ”KPMG” slides til undervisningen Cand.merc.aud 2010 Ekstern 
rapportering. 
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Figur 7 Grafisk illustration af COSO frameworket 
124

 

 

1. Overvågning 

2.  Information og kommunikation 

3. Kontrolaktiviteter 

4. Risikovurdering 

5. Kontrolmiljø 

  

Den overordnede tankegang bag modellen er, 

at virksomhedens interne kontrolsystemer 

skal sikre, at fastsatte mål opfyldes. 

Virksomhedens mål kan defineres som drift, 

rapportering og lovgivning jævnfør ovenstående definition på intern kontrol.  

 

Ovenstående viser, at going concern er en del af at efterleve pålagt lovgivning, og COSO er et 

redskab til, at etablere de kontroller, der skal til for at det skal ske fyldest. Imidlertid udvikles 

begrebet til COSO ERM, der omfavner risici i virksomheder mere systematisk og praktisk. Dette vil 

blive præsenteret i næste afsnit.   

 

11.4.1 COSO - Enterprise risk management 

I en globaliseret verden med øget konkurrence er det vigtigt for enhver virksomhed, at undgå de 

store risici, som kan presse virksomheden. Under den finansielle krise er virksomhederne kun 

blevet omgivet af større risici eller usikkerheder
125

.  Det er således vigtigt for virksomhederne, at 

kunne identificere og klassificere de forskellige risici efter, hvor stor en betydning de kan få for 

virksomheden og branchen generelt
126

. Virksomheden kan med fordel forsøge at implementere 

systemer, der kan besigtige risici, og styre hvilke arbejdsopgaver, der skal foretages i de forskellige 

niveauer og situationer med risici.  

 

                                                
124

 COSO http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf side 5 pkt. 33 
125

 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 – februar - 2009 ”Revision i en krisetid” 
126

 Berlingske Business d. 30. marts 2011”Rådgivere spinder guld på risikostyring”  

http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf


Side 63 af 139 
 

Formålet med COSO ERM er en mere risikobaseret tilgang til at fremme virksomhedens mål. 

COSO 1992 hjælper virksomhederne til at overskue og forbedre deres interne kontrolsystemer. Ved 

COSO ERM ændres fokus til risikostyring. COSO ERM omhandler intern kontrol og indeholder et 

stærkere og mere omfattende fokus på bredere emner inden for ERM. COSO ERM skal ses som et 

supplement til COSO 1992 med en tilgang baseret på risikostyring. Virksomhederne kan derfor 

bruge COSO ERM både med henblik på at opfylde deres behov for intern kontrol og på at arbejde 

sig hen imod en mere omfattende risk management proces
127

. 

 

COSO ERM tager udgangspunkt i den grundlæggende forudsætning om, at alle virksomheder har 

til formål at tilføre deres interessenter mere værdi. Alle virksomheder oplever usikkerhed, og det er 

ledelsens opgave, at vurdere, hvor meget usikkerhed, man er villig til at acceptere i sin stræben efter 

at øge interessentværdien. Usikkerheden kan defineres som henholdsvis risici og muligheder, og 

begge aspekter kan have indflydelse på virksomhedens værdi, da disse forhold kan henholdsvis 

svække og forstærke værdien. Det vil altså sige, at ledelsen ved brug af Enterprise Risk 

Management har mulighed for på en effektiv måde at håndtere de usikkerheder som er forbundet 

med muligheder og risici, og derved forbedre evnen til at forøge interessentværdien.  ERM kan 

herefter defineres som følgende
128

: 

 

”Enterprise risk management er en proces, som en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet 

personale bruger til at udvikle strategier på tværs af virksomheden og identificere potentielle 

begivenheder, som kan have indflydelse på virksomheden. Virksomheder anvender ERM til at 

håndtere risikoappetit og til på en fornuftig måde at forsikre, at virksomhedens mål bliver 

opfyldt
129

”. 

 

Den største værdiforøgelse opnås, når der af ledelsen bliver udarbejdet strategier og mål for, 

hvordan ledelsen skaber den optimale balance mellem vækst, målopfyldelse og mulige risici. 

Følgende gør sig muligt ved anvendelsen af ERM
130

: 

 

 Skabe sammenhæng mellem risikoappetit og strategi 
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 Understøtte beslutninger vedrørende risikoreaktioner 

 Reducere eventuelle operationelle overraskelser og tab 

 Identificere og håndtere mangesidige og tværorganisatoriske risici 

 Gribe mulighederne 

 Forbedrer spredningen af kapital 

 

Ovenstående faktorer er i høj grad med til at afdække risici, som der finansielt set skal rapporteres 

om, og som samtidig er virksomhedens going concern grundlag. Alle virksomheder påvirkes af 

risici, der skaber usikkerhed om den fremtidige indtjening. Derfor er det en vigtig del af det at 

forblive going concern i en virksomhed, at kunne kontrollere disse risici og påvirke dem i den 

retning, virksomheden ønsker eller er villig til at acceptere. Dette foregår ved, at virksomheden kan 

blive nødsaget til at acceptere, at der er en risiko, som kun kan forsøges mindsket mest muligt, så 

det medfører mindst mulig skade på virksomheden. Derfor opstår der også således løbende 

risikobetonede begivenheder afledt af enten interne eller eksterne faktorer, som eksempelvis 

markedsudvikling, globalisering, personlige fejl etc.  

 

COSO bliver ligeledes kritiseret fra flere sider, idet rammeværket er svært og kompliceret at 

implementere i virksomhederne af følgende årsager. COSO er udarbejdet til, at det er interne 

afdelinger i virksomheder, der skal implementere rammeværket, og det vil derfor være de samme 

medarbejdere, der implementerer som også skal monitorerer rammeværket. Dette kan være 

problematisk, idet en mislykket implementeringsproces vil medføre, at nogle risici uheldigvis ikke 

bliver medtaget. Efterfølgende vil de heller ikke vil blive medtaget, idet det er de samme personer, 

der har foretaget den mislykkede implementeringsproces, som skal overvåge deres eget arbejde. 

Derved vil de manglende risici formentlig aldrig blive fundet efterfølgende. En anden kritik på 

COSO er, at der stadig mangler en række værktøjer til implementering i virksomheder, hvilket gør 

at internalisering i virksomhederne er lav.
131

 Dette medfører, at flere virksomheder fravælger COSO 

til fordel for mere simple modeller. 
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Ledelsen er yderligere underlagt at etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller, som anses for nødvendige, for at leve op til SEL § 115. Dette kræver altså, at ledelsen 

gennem god selskabsledelse adresserer risici, og forholder sig til deres risikoappetit i forhold til 

deres drift af virksomheden.  Lovgivningen på både den selskabsretlige og regnskabsretlige side 

stiller krav til danske selskaber i dag om, at kunne vurdere deres fremtid herunder de risici 

virksomheden eksisterer under. Det vil sige at kunne forhold sig til, om virksomheden er underlagt 

going concern og på hvilke risikobetonede vilkår.  Imidlertid er det analyseret, at det paradoksalt 

nok, ikke er forklaret, hverken hvordan denne vurdering af going concern skal foretages 

regnskabsretligt eller for den sags skyld selskabsretligt. Ledelsen er altså underlagt spilleregler, der 

tilsyneladende er givet et stort frirum til at tackle og forholde sig til. Dette bekræftes af Director i 

PwC, Kristina Wiese Tranberg, der beskæftiger sig med risikostyring Hun udtaler sig følgende, 

hvilket står i direkte relation til going concern vurderingen.  

 

”De seneste to-tre år har vi set rigtig stor vækst. Vi får mange henvendelser fra virksomheder, som 

siger, at nu, er det ikke nok, at de har en mavefornemmelse for, at de driver virksomheden 

fornuftigt. De vil gerne være helt sikre på, at de ikke får en sag på halsen”
132

 

 

Hvad der driver de danske virksomheder, er som diskuteret, regulatoriske krav med det udefinerede 

spillerum, hvor danske selskaber mangler hjælp til at styre forretningen efter således korrekt 

compliance regnskabsretligt og selskabsretligt efterleves. Eksemplificeret ved følgende
133

 

 

I forhold til myndigheder, under en retssag eller en mediestorm, kan det være afgørende for en 

virksomhed, at kunne dokumentere, at den har gjort mest muligt for, at leve op til love, regler og 

retningslinjer. Den rette dokumentation kan gøre forskellen mellem »blot« at få en betinget dom 

eller risikere store bøder - eller om en mediestorm kan rides af eller i stedet eskalerer. 
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Derudfra er målet ifølge Partner i Deloitte Morten Egelund
134

  

 

”Det er bl.a. drevet af regulatoriske krav og virksomhedernes behov for i en global verden, at få en 

transparens og sikkerhed for, at risikostyring og interne kontroller lever op til de ønsker, en dansk 

koncernledelse har.” 

 

Sidstnævnte viser, at der er behov fra ledelser i danske selskaber, til at kunne styre og eliminere 

risici. Det viser også, at danske selskaber har vide rammer til at håndtere deres risici, men ikke 

præcise og enkle værktøjer til at foretage en risikostyring. Ydermere er værktøjerne herunder COSO 

ERM, et af de mest veludviklede værktøjer til denne risikohåndtering. Imidlertid er dette som 

beskrevet, et kompliceret og endnu uudviklet system at implementere direkte i en virksomhed. 

Dette leder os videre til at diskutere indholdet af ledelsens vurdering af going concern, for at se, 

hvilke retningslinjer ledelsen er underlagt i danske virksomheder, og om disse er ligeså frie, som 

den måde de kan indrette sig, når de skal forholde sig til deres risici. 

 

11.5 Indholdet af ledelsens vurdering af going concern 

Fjerde væsentlige element i ledelsens vurdering af going concern, er indholdet af ledelsens 

vurdering. Det interessante er her, hvilke forhold ledelsen skal inddrage i vurderingen af going 

concern, og dermed i grundlaget for vurderingen. Hverken ÅRL eller RV 1 angiver konkrete 

retningslinjer for, hvordan ledelsen skal eller kan udføre denne betydningsfulde vurdering omkring 

going concern
135

. Dette bekræftes yderligere af Jesper Seehausen, der i sin Ph.d. afhandling og 

efterfølgende artikler om going concern viser, at der intet grundlag er givet gennem nuværende 

lovgivning for, hvad ledelsen skal fremlægge som sit grundlag og dermed dokumentation for 

indholdet af ledelsens vurdering
136

. 
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Imidlertid kan ISA 570 anvendes af ledelsen til inspiration, idet denne standard indeholder 

eksempler på hvilke forhold, der kan indikere eller rejse tvivl om forudsætningen for going concern. 

Eksempelvis økonomiske forhold som negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital, lån med 

faste vilkår, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller 

usædvanlig stor afhængighed af kortfristede lån til snarlig indfrielse. Indikationer på negative 

pengestrømme fra driften ifølge historiske eller fremadrettede finansielle opgørelser osv. Imidlertid 

er denne standard stilet imod revisor og ikke direkte mod ledelsen, og kan derfor godt finde 

anvendelse, men det er til inspiration for ledelsen og således ikke et krav. 

 

I en artikel bragt i fagbladet INSPI
137

, er der fokuseret på en række strategiske redskaber, som 

ledelsen kan anvende/udarbejde til vurdering af going concern. Disse er dog til inspiration for selve 

grundlaget og vurderingen, men de er ikke et krav i sig selv jævnfør gældende lovgivning. Dette er 

bemærkelsesværdigt, og det er jævnfør denne artikel eneste sted, man kan søge svar på grundlaget 

for ledelsens vurdering i International Accounting Standard 1. Ifølge denne må omfanget af 

vurderingen være situationsbestemt for at opfylde kriterierne for en fyldestgørende vurdering af 

ledelsen. Derfor søger artiklen videre at give et bud på et grundlag og ideer til ledelsen. Dette 

illustreret ved nedenstående punkter
138

: 

 

Risikoanalyser 

Med henblik på at kortlægge virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag, kan virksomheden 

udarbejde en risikoanalyse. Risikoanalysen kan f.eks. gennemføres ved, at der udarbejdes en 

SWOT-analyse. Ud fra dette kan virksomheden således fastlægge deres risikoprofil, og det er 

herefter muligt for ledelsen, at kvantificere de forskellige risikoelementer med både beløb og 

sandsynlighedsfaktorer. Gennem den løbende opfølgning på risikoanalysen vil ledelsen således 

have et godt værktøj til at kontrollere bevægelsen i faktorerne, som kan være truende for 

virksomhedens fortsatte drift.  
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Brancheanalyser 

Det er vigtigt for ledelsen at danne sig et overblik over markedet samt konkurrencen. Ledelsen bør 

her se på, om virksomheden har aktiviteter inden for en branche, som anses for at være en høj-risiko 

branche, eller hvor der er en række branchespecifikke risici. 

 

Udvikling af strategier 

Virksomhedens ledelse bør udarbejde en virksomhedsstrategi, som hænger sammen med 

risikoanalysen, og som ligeledes udmunder i ledelsens fremtidsvisioner. Ud fra denne er det for 

ledelsen muligt, løbende at vurdere, om selskabet har mulighed for at fortsætte sin drift.  

 

Etablering af handlingsplaner 

Det er vigtigt for virksomhederne at udarbejde nogle målrettede handlingsplaner, som hænger 

sammen med de i risikoanalysen identificerede forhold. Handlingsplanerne bør indeholde nogle 

konkrete tiltag, som imødegår eventuelle opstående problemer, så det for virksomheden er muligt, 

at fortsætte deres drift. 

 

Budgetter og forecast 

Budgetter er en stor del af virksomhedens økonomistyring, og det er ud fra budgetterne, at 

virksomhedens strategier og handlingsplaner udmøntes. Derudover danner budgetterne ligeledes 

grundlag for erfaringsværdier fra tidligere regnskabsår. Budgetter er således også et værktøj, som 

giver et nuanceret billede på virksomhedens fremtid. Derudover er det ligeledes ledelsens ansvar, at 

udarbejde budgetter, som er i overensstemmelse med de i forvejen fastsatte strategier og 

handlingsplaner.  

 

Ovenstående er væsentligt og centralt, da dette blot er bud på den informationsudarbejdelse, der kan 

være ledelsen behjælpelig ved deres going concern vurdering. Der er ingen krav om dokumentation 
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fra ledelsens side, når der laves going concern materiale, men dette er situationsbestemt alt efter 

hvilke going concern problematikker, der arbejdes med
139

. Det er centralt i denne afhandling, at 

fokus ligger på at undersøge, om gældende regulering kan optimeres for at undgå, som vores 

indledning beskriver, at offentligheden ikke får deres informationsbehov dækket tilstrækkeligt. 

Hovedsagen i problemet er, at grundlaget ikke er defineret klart i lovgivningen, herunder ÅRL og 

RV
140

. Det er tydeligt ud fra vores indledning, at offentligheden ikke altid kan rumme, hvem og 

hvilke personer, der bærer skylden efter en virksomhed går konkurs.  I vores interviews afspejler 

denne diskussion sig ud fra følgende påstand: At ledelsen er bevidst om deres situation, herunder 

om de skønner at være going concern eller ej, men de producerer ikke de tilstrækkelige analyser, 

der validerer skønnet. Dette bekræftes ved interview med rekonstruktionsadvokaterne fra Gorrissen 

Federspiel, der er involveret i de sager, hvor virksomheden er ved at gå konkurs
141

. Her 

karakteriserer de situationen med, at ledelsen ofte ikke har produceret et egnet materiale til going 

concern vurderingen for fremtiden. Ledelsen kender begrebet og arbejder med det implicit, som 

værende en del af deres hverdag, som ÅRL § 4 foreskriver. Dog er disse vurderinger underlagt 

manglende dokumentation, hvilket også bliver bekræftet ved interview af CFO, Susanne Nielsen, 

som udtaler, at de ikke laver en decideret going concern vurdering
142

. Derudover er det 

rekonstruktionsadvokaterne fra Gorrissen Federspiel opfattelse, at revisor ikke udfordrer materialet 

nok undervejs, hvilket kan ses efterfølgende af advokaterne i det materiale, der er tilgængeligt under 

en rekonstruktion. Rekonstruktionsadvokaterne mener, at der i flere sager hverken er gjort nok af 

både ledelse og revisor, set i forhold til at forudse virksomhedens eksistens i fremtiden
143

. 

Eksempelvis er intetsigende ledelsesberetninger et godt eksempel herpå ifølge advokaterne
144

. Når 

disse statement sættes overfor en revisors erfaringer herunder statsautoriseret revisor, Jens Røder, er 

det ikke opfattelsen, at revisor ikke kommer tæt nok på. Derimod vil kun den ”tåbelige” revisor 

sætte sit renommé på spidsen, ved ikke at udfordre materialet og dokumentere sin revision godt 
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nok
145

. Dette bliver dog i en artikel, skrevet af advokat (H), Sten Petersen modsagt ved følgende 

udtalelse
146

: 

”Den ansvarlige ledelse finder altid adækvate, forsvarlige og lovlige løsninger, så direktør, 

bestyrelse og revisor kan blive med god samvittighed og drive virksomheden forsvarligt som going 

concern, og revisor kan blive og skrive en korrekt påtegning.” 

Ovenstående udtalelser fra rekonstruktionsadvokaterne samt advokat Sten Petersen, indikere altså, 

at revisor umiddelbart ikke udfordrer ledelsen tilstrækkeligt, hvad angår ledelsens vurdering af 

going concern. Derudover bliver materialet ofte ikke udarbejdet og såfremt der er forhold som 

indikerer going concern problemer, findes der i samarbejde med revisor lovlige løsninger, således at 

revisor kan aflægge en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.  

I tråd med ovenstående er det CFO, Susanne Nielsens opfattelse, at hun, som ledelse, ikke har fået 

efterspurgt materiale vedrørende going concern, fra revisor
147

. En udtalelse, der underbygges med, 

at grundlaget for den vurdering må være, at virksomheden finansielt historisk set er gunstig og at 

der ikke er going concern usikkerhed
148

. Det kan her diskuteres, om selskabet er bevidst om sin 

risiko, idet yderligere indsigt viste, at virksomheden er afhængig af større kunder, for at overleve og 

dermed kunne være en del af et større risikobillede, der kunne udarbejdes og dokumenteres. I tråd 

med vor tidligere behandling af Corporate governance og COSO ERM set i en going concern 

kontekst er anbefalingerne og værktøjet ERM en måde at håndtere disse risici. Umiddelbart kan det 

ud fra CFO, Susanne Nielsens udsagn være gavnligt i deres virksomhed. Dog må den førnævnte 

kritik af COSO ERM i tidligere afsnit
149

, som værende stadigt uudviklet og anbefalingerne kun for 

klasse D, være en potentiel kilde til forklaringen på, at dette risikobillede ikke udarbejdes for en 

klasse C virksomhed som SCA Hygiene Products. Virksomhederne i klasse A, B og C har 

muligheden for, at implementere dette ved siden af ledelsesarbejdet, men der er ikke en klar 

lovgivning på området i form af Corporate Governance anbefalinger, som de skal følge. Det er 

krævende og dyrt at indføre samt at overvåge
150

. Ikke desto mindre bør de indføre 

risikohåndteringssystemer jævnfør SEL § 115 der beskriver de fornødne procedurer herom. Denne 
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konflikt imellem, hvad der bør udarbejdes og hvad der er muligt grundet størrelsen på selskabernes 

administrationsapparat, kan være en væsentlig årsag til, at grundlaget for ledelsens vurderinger i 

klasse A, B og C selskaber ikke udarbejdes og dokumenteres. Set fra bankens perspektiv er det 

materiale, der ligger til grund for en kreditvurdering ofte et finansielt budget eller forecast for 

fremtiden. Dette er umiddelbart ikke nok for banken, idet deres kreditvurdering går tættere på, og de 

anvender meget tid på, at udfordre det grundlag, ledelsen lægger til grund for deres budget. Et 

grundlag, som ikke er nedskrevet ifølge CFO, Susanne Nielsen, idet deres risikovurdering bygger 

på historiske data, og som af før analyserede årsager ikke er produceret
151

. Banken er bevidste 

herom og udfordrer budgettet og ledelse, samt rater disse oplysninger kvartalsvist. Dette uddybes 

yderligere af erhvervsspecialist, Kim Lundberg med følgende kommentar. I virksomheder med 

kritiske going concern forhold bliver vurderingerne foretaget endnu oftere, idet 

likviditetsproblemerne bliver bankens eget problem, hvis ikke de får bremset virksomhedens ledelse 

i tide
152

. Rekonstruktionsadvokaterne støtter dette udsagn med, at det ikke er ledelsen, der kan se 

deres risikobillede objektivt, idet de er underlagt den menneskelige natur og således ofte er positive 

til det sidste omkring deres virksomheds eksistens
153

. Fortolket på en anden måde ser ledelsen 

grundlaget for deres overlevelse anderledes end alle andre interessenter, hvilket som regel mest er 

til fordel for dem selv.  

Ledelsen er bevidst om deres situation, herunder skønnet af at være going concern eller ej. Dog 

producerer ledelsen ikke et tilstrækkeligt materiale såsom analyser etc., som kan validere skønnet. 

Ledelsen mangler lovgivning at forholde sig til, når de foretager deres going concern vurdering. 

Dette underbygges af, at ledelsen ikke har et præcist grundlag, som foreskriver, hvilket materiale 

som skal produceres til at underbygge deres vurdering af going concern. Dermed opstår kravet til 

udarbejdet materiale først, når revisor efterspørger materialet. Going concern vurderingen er og 

bliver subjektiv, idet vurderingen er et skøn fra ledelsen. Dette er til ledelsens fordel, idet det er 

deres subjektive vurdering, som ligger til grund, for om der skal udarbejdes dokumentation herfor 

eller ej. Konsekvensen er ifølge rekonstruktionsadvokaterne at den optimistiske ledelse udarbejder 

og forholder sig mere positivt til virksomheden, end andre vil gøre det i den periode, hvor 

revisionen ikke udfordrer virksomheden, og deraf ikke laver en objektiv vurdering af de risici, der 

er en trussel for, at virksomheden forbliver going concern
154

. På baggrund af ovenstående ville det 
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være praktisk anvendeligt med regulering og vejledning til ledelsen om udarbejdelse af going 

concern materiale. Dette kunne ses som en hjælp til at udarbejde et lettere risikobillede af 

forretningen, så offentligheden kan få indsigt i det daværende risikobillede efter en eventuel 

konkurs.  

 

11.6 Going concern vurderinger ud fra historiske data 

I henhold til RV 1, afsnit 46 fremgår det jævnfør nedenstående citat, at ledelsen umiddelbart kan 

forlade deres vurdering af going concern på historiske data. 

 

”Hvis virksomheden hidtil har haft en lønsom drift og let adgang til likvide midler, kan det 

almindeligvis, uden gennemførsel af detaljerede analyser og vurderinger afgøres, om 

forudsætningen om going concern er til stede”. 

 

Det kan diskuteres, om det kan forsvares, at vurdere den fremtidige periode ud fra tidligere periodes 

resultater, særligt med den hast, tingene udvikler sig i under den nuværende krise. Denne 

udviklingstrend bekræftes af formanden for FSR, Morten Speitzer Renge
155

, der udtaler sig, om at 

going concern er en øjebliksvurdering og skøn, som kan ændre sig meget hurtigt fra dag til dag. 

Særligt når omstændighederne under en finansiel krise kan bevirke, at økonomiske makroforhold 

ændre sig hurtigt fra dag til dag for mange virksomheder. Indholdet af lovgivningen kunne deraf 

modificeres til også at indeholde en mere fremtidsbetonet vurdering af forventninger til 

transaktioner og likviditet samt risici for manglende going concern i den kommende periode. Dette 

bekræftes yderligere gennem interview med statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski, 

som udtaler, at der eksisterer en udfordring omkring grundlaget for vurderingen af going concern, 

især for revisor baseret på det, ledelsen leverer. Dette skyldes til dels, at ledelsen i tilfælde af going 

concern problemer, præsenterer hockystaven i budgettet, som viser, at de gode tider kommer, men 

selve ”grundlaget” for budgettet er en sværere størrelse at forholde sig til som revisor og dermed 

også, om der skal tages forbehold for regnskabet eller enkelte regnskabsposter
156

. Vort interview 
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med Erhvervsspecialist, Kim Lundberg fra Nordea
157

 bekræfter samme problemstilling idet, at der 

ikke ligger udarbejdede analyser på forventningerne andet end budgetter, som kan udfordres.  

Risikoen ved blot at antage det fra et historisk perspektiv er, at mange selskaber er underlagt gode 

resultater i en højkonjunktur, hvorefter krisen indtræffer, og de kommende perioder præges af 

eventuelt mindre gode resultater. Den optimistiske ledelse foranlediges til at vurdere den fremtidige 

periode ud fra tidligere perioder, som måske indeholder 4 gode og 1 dårlig
158

. Derved kan 

virksomheden med rette i nuværende lovgivningen antage/vurdere, at dette ikke nødvendiggør store 

analyser for going concern, idet forventningen om fremtidig lønsomhed ikke distraheres af et bump 

på vejen ved en enkelt dårlig periode. Imidlertid kan der gå to år før, at kravet åbenbarer sig for 

ledelsen, idet på hinanden to års dårlige resultater vægter mere i nuværende fortolkning end 

tidligere. Men dette er lang tid uden nærmere analyse eller forklaring i den eksterne årsrapport og 

muligvis for sen i forhold til at informere offentligheden og markedet, set i forhold til deres 

forventninger. Dermed står praktikken og de manglende analyser og arbejder, som ikke bliver 

udført på grund af manglende kravspecifikation i direkte kontrast til teoriens ÅRL ordlyd, som 

foreskriver, at ledelsen altid skal forholde sig til going concern.  

 

11.7 Ledelsens kompetencer og sammensætning 

Ledelsen er forpligtet til at foretage going concern vurderingen jævnfør ÅRL § 13, stk. 4. Deraf er 

det væsentligt at kigge på de kompetencer i ledelsen, som skal udarbejde og foretage denne 

vurdering. Der vil blive set nærmere på, om ledelserne besidder de kompetencer, der skal til for at 

udføre denne opgave. I Danmark anvendes det to strengede system for ledelse, hvor der både er en 

bestyrelse og direktion. Vi har som tidligere oplyst i afgrænsningen valgt at behandle direktion og 

bestyrelse under ét som ledelsen. 

De senere år under finanskrisen har ledelsen herunder direktion og bestyrelse været udsat i diverse 

medier i forbindelse med selskabers konkurs og risikostyring. Dette har særlig betydning for 

analysen i perioden inden revisor og ledelse rapporterer. Et eksempel herpå er aktionæren i Tønder 

bank, der udtaler sig i børsen november 2012, efter at banken pludselig er gået konkurs
 159

: 
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”De (bestyrelsesmedlemmerne) vasker alle sammen hænder, og de fortæller, at de ikke har vidst 

noget, men hvad dælen sidder de der så for?” 

 

Dette bekræftes af et af bestyrelsesmedlemmerne, der selv udtaler i et interview ordret, at det er 

kommet bag på ham, at banken krakkede, idet de havde arbejdet med en handleplan de sidste 14 

dage
160

.  

Ovenstående udsagn insinuerer, at der er et kompetenceproblem, hvilket også tydeliggøres af FSR 

undersøgelse ”højere krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer”, der entydigt viser jævnfør 

nedenstående figur, at de kommende år sætter endnu større krav til bestyrelsesmedlemmernes 

kompetencer og erfaring, end før den finansielle krise indtraf. 
161

 

 

Figur 8 Stiller bestyrelsesarbejdet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og 

erfaring, end før krisen indtraf? 

 

Suppleret med viden om at der ikke er krav til et medlems kompetencer i bestyrelsen i et 

kapitalselskab jævnfør SEL § 111, giver dette anledning til yderligere at undersøge, hvilken 

betydning det har i praktiske eksempler. Bestyrelsen i Tønder bank var i den forbindelse 

                                                
160

 Børsen d. 6. november 2012 ” De vasker alle sammen hænder” 
161

 FSR undersøgelse: ”Højere Krav til bestyrelsernes kompetencer” d. 19 marts 2013 
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/bestyrelsessurve
y  

http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/bestyrelsessurvey
http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/bestyrelsessurvey


Side 75 af 139 
 

kendetegnet ved, at de seks medlemmer var henholdsvis: Handelsskolelærer, Gartner, Ejer af 

møbelvirksomhed, maskinhandler, tidl. Borgmester og elinstallatør, pens. økonomikonsulent i 

landboforening. Den førnævnte aktionær udtaler sig i forbindelse med kompetencerne i bestyrelsen 

at: 
162

 

 

”Det er ordentlige folk der sidder i bestyrelsen, men de har jo nok ikke kompetencerne til at sidde i 

en bank. Hvis man er forhenværende el installatør, er landmand, eller lever af at producere møbler 

- så har man ikke nødvendigvis indsigt i bankverdenen” 

 

Dette og andre eksempler i de krakkede banker har medført et øget fokus fra finanstilsynet, mod at 

banker og pensionsselskaber har medlemmer siddende i bestyrelser med de rette kompetencer. 

Dette bekræftes blandt andet ved, at finanstilsynet i marts 2012 startede arbejdet med at se på 

kompetencer i bestyrelser. I den forbindelse skulle der pr. oktober 2012 være indsendt oversigt fra 

de enkelte pengeinstitutter og pensionsselskaber over deres bestyrelsesmedlemmers kompetencer. 

At dette tiltag kan medføre en udrensning af bestyrelser i de berørte selskaber, er en mulighed 

jævnfør advokat, Søren Bergenser, der har specialiseret sig i bestyrelsesansvar, og udtalte sig herom 

til Børsen
163

.  

Om ovenstående er første skridt på vejen til, at andre branchetilsyn gør dem kunsten efter, må tiden 

vise. Ifølge formand for Alka pension, Kim Simonsen er det en restriktiv tilgang, og 

selskabsmæssigt arbejder man med, at folk ikke kan styre deres eget selskab
164

. 

At retningen imod flere kompetencer i bestyrelserne og af den rigtige slags, bekræftes også af Ole 

Andersen der er bestyrelsesformand i Danske Bank og B&O. Ole Andersen efterlyser jævnlige 

uafhængige vurderinger af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer således, at det tilsikres, at 

bestyrelsen fungerer med de rette personer og dertilhørende kvalifikationer
165

. Dette er yderligere i 

tråd med udtalelser fra Jakob Stengel, der er Managing Partner i Case Rose International, som 

arbejder professionelt med bestyrelsesrekruttering. Jacob Stengel udtaler følgende efter spørgsmål 
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ved interview i revisions og regnskabsvæsen omkring revisionsudvalg og rekruttering af bestyrelses 

medlemmer
166

: 

 

”Endelig vejer særlige spidskompetencer afhængig af industri, funktion og det strategiske 

udgangspunkt for virksomheden tungere og tungere” 

 

Til sidst er det væsentligt at nævne, at ved interview med statsautoriseret revisor, Jens Røder, 

udtaler han, at han har lagt mærke til problemet med kompetencer i de nævnte pengeinstitutters 

ledelse. Han henviser til, at problemet især kan opstå som følge af, at en magtfuld direktør kan blive 

enerådende, idet bestyrelsen ikke har de rette kompetencer til at stille de fornødne kritiske 

spørgsmål. Det er en farlig cocktail for virksomheden jævnfør Jens Røder. Han peger også på, at 

bestyrelsesmedlemmernes opgave, udover at varetage aktionærenes interesser, også er, at varetage 

offentlighedens interesser. Og i hans optik er det ikke alle, der besidder de kompetencer i dag i 

danske virksomheder
167

. Det underbygges også af vores interview med rekonstruktionsadvokaterne 

idet deres opfattelse er at der er mange uprofessionelle bestyrelser
168

. 

Ledelsen og bestyrelen er underlagt vanskelige arbejdsvilkår, idet der ikke er krav til deres 

sammensætning og de enkeltes kompetencer jævnfør SEL § 111. Det er i høj grad op til bestyrelsen 

selv, at evaluere egen indsats, for at se om arbejdet udføres fornødent. Dette kombineret med at der 

bliver stillet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer end før krisen indtraf, har en 

tendens i retning af, at danske virksomhedsledelser bliver betvivlet i, om de er kompetente nok, til 

at udføre deres hverv mest hensigtsmæssigt. Dette har finanstilsynet nu taget konsekvens af, og 

fører derfor tilsyn med bestyrelsesmedlemmers kompetencer i pengeinstitutter og 

pensionsselskaber. Det kan på baggrund af dette overvejes, om der lovgivningsmæssigt skal være 

skærpede krav til bestyrelsens/ledelsens arbejde for danske selskaber generelt. 
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11.8 Delkonklusion 

Ledelsen har jævnfør ÅRL § 11 ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporten. Yderligere 

fremgår det af RV 1 afsnit 44-46, at virksomhedens ledelse i forbindelse med udarbejdelsen af 

selskabets årsrapport skal foretage en vurdering af, om årsrapporten kan aflægges på going concern-

basis. 

For at forstå ledelsens ansvar, når going concern skal vurderes, kræver det en dybere fortolkning af 

ÅRL og RV 1, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i et praktisk perspektiv for ledelsen. Dette hænger 

sammen med at vurderingen af going concern skal foretages på aktivitetsniveau. Afhandlingens 

studier viser, at der ved ledelsens going concern vurderinger, ikke bevidst skelnes mellem at 

foretage vurderingen på virksomhedsniveau eller aktivitetsniveau. I relation til dette bliver 

nødvendige analyser potentielt ikke foretaget på aktivitetsniveau. Hverken ÅRL eller RV 1 angiver 

konkrete retningslinjer for, hvordan ledelsen skal eller kan udføre deres vurdering omkring going 

concern. Ledelsen er bevidst om deres ansvar i relation til going concern herunder skønnet af, om 

virksomheden er going concern eller ej. Af RV 1, afsnit 46 fremgår det, at ledelsen umiddelbart kan 

forlade deres vurdering af going concern på historiske data. Da lovgivningen ikke præcist definerer 

kravet af den fremtidige forventnings skøn, kan ledelsen altså vurdere going concern ud fra et mere 

bagudrettet perspektiv, hvis de ønsker dette. Ledelsen mangler lovgivning/retningslinjer at forholde 

sig til, når de foretager deres going concern vurdering. Dermed opstår kravet til udarbejdet 

materiale først, når revisor efterspørger dette. Going concern vurderingen er og bliver subjektiv, og 

vurderingen er et skøn fra ledelsen. Dette er til ledelsens fordel, idet det er deres subjektive 

vurdering, som ligger til grund for, om der skal udarbejdes dokumentation herfor eller ej, idet der 

ikke er præcise retningslinjer herfor. 

Yderligere kan det udledes af ÅRL, at der ikke fremgår direkte krav til, hvor lang en periode eller 

hvornår ledelsen skal vurdere going concern.  Ses der dog imidlertid på RV kan det ud fra denne 

tolkes, at ledelsen bør vurdere going concern i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, og at 

vurderingen skal strække sig op til en periode på mindst 12 måneder. 

 

Ledelsesberetningen er kommunikationen fra ledelsen til omverdenen, og bør derfor indeholde de 

relevante forventninger, der er til fremtiden. Ledelsesberetningen anvendes ikke på en tilstrækkelig 

måde af ledelsen ved going concern vurderinger. Ledelsesberetningen begrænses i dens potentiale 

og værdi af følgende årsager, hvilket kan have negative konsekvenser for going concern.  
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Ledelsen ønsker ikke at levere virksomhedskritiske informationer videre til offentligheden, hvilket 

giver udslag i, at ledelsesberetningen bliver en gentagelse af sidste års beretning. 

Ledelsesberetningens er yderligere blevet begrænset af de seneste års liberaliserende regulering, 

hvor det ikke længere er et krav, at ledelsesberetningen revideres men blot er retvisende.  

 

Ud over det regnskabsretlige ansvar, påhviler der også ledelsen et selskabsretligt ansvar i relation til 

going concern. Jævnfør SEL § 115 fremgår det, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid skal 

være forsvarligt herunder, at der er tilstrækkelig likviditet, til at opfylde selskabets nuværende og 

fremtidige forpligtigelser. Det er centralt i forhold til going concern og ledelsens ansvar 

selskabsretligt, at virksomhederne har likviditet. Evnen til at holde en tilstrækkelig likviditet, og 

dermed modstå going concern forhold, er der, hvor de fleste selskaber bliver begrænsede i ledelsens 

og ikke mindst offentlighedens øjne. 

 

Selskabsloven § 115, stk. 1, 2. pkt. foreskriver, at det er ledelsens opgave, at etablere de fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller, som anses for nødvendige. Dette er en væsentlig 

betragtning set i forhold til going concern, idet det har direkte sammenhæng til det grundlag, 

ledelsen laver deres going concern vurdering ud fra. Der er anbefalinger til god ledelse ud fra 

Coporate Governance reglerne. Hvis disse følges, vil det potentielt give en reduceret risiko for 

konkurs, men det kræver, at de rette risikohåndteringssystemer implementeres af ledelsen, for at 

kunne afdække og eliminere risici. Det er dog kun klasse D, der er forpligtet til at rapportere i 

forhold til Coporate Governance reglerne. Således er det kun til inspiration for øvrige 

regnskabsklasser. Derfor bør det overvejes, om retningslinjerne skal ændres, således at mindre 

selskaber bliver gjort mere ansvarlig for selskabets ledelse og risikostyring, ved at have flere 

retningslinjer. Afhandlingens studier viser, at danske selskabers ledelser har et større behov end 

tidligere, for at kunne styre og eliminere risici i forbindelse med finanskrisen. Denne analyse viser 

også, at danske selskaber har vide rammer, til at håndtere deres risici, men ikke præcise og enkle 

værktøjer, til at foretage en risikostyring. De værktøjer, der er udviklede til risikostyring, er 

imidlertid ikke tilstrækkelige og håndterbare for virksomheder i mindre regnskabsklasser. 

Ledelsen og bestyrelen er underlagt vanskelige arbejdsvilkår, idet der ikke er krav til deres 

sammensætning og de enkeltes kompetencer jævnfør SEL § 111. Det er i høj grad op til bestyrelsen 

selv, at evaluere egen indsats, for at se, om arbejdet udføres fornødent. Dette kombineret med at der 

bliver stillet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer end før krisen indtraf, har en 
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tendens i retning af, at danske virksomhedsledelser bliver betvivlet i, om de er kompetente nok til at 

udføre deres hverv mest hensigtsmæssigt. Dette har finanstilsynet nu taget konsekvens af, og fører 

derfor tilsyn med bestyrelsesmedlemmers kompetencer i pengeinstitutter og pensionsselskaber. Det 

kan på baggrund af dette overvejes, om der lovgivningsmæssigt skal være skærpede krav til 

bestyrelsens/ledelsens arbejde for danske selskaber generelt. 
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12 Hvilke reguleringer er revisor underlagt ved vurdering af going concern, og 

hvordan ser offentligheden og interessenterne med kendskab til begrebet på 

revisors vurdering og rapportering? 

 

 

12.1 Revisors virksomhed samt uafhængighed 

I nedenstående afsnit vil vi behandle, hvilke etiske og moralske dyder revisor er underlagt 

lovgivningsmæssigt.  

 

12.1.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Da ændringerne af revisorloven i 1994 blev indført, blev begrebet ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” også etableret i revisors virke ved § 16. Årsagen til dette var et ønske om, at 

tilgodese modtageren af konklusionen i erklæringen bedre, samt at øge tilliden til revisorerne efter 

flere erhvervsskandaler i 1980’erne og 90’erne
169

. Det blev yderligere understreget ved, at deres 

uafhængighed ved afgivelse af erklæringer og rapporter også skal tilfredsstille andre 

regnskabsbrugers behov for oplysninger end selskabsledelsen. Hermed blev det cementeret, at 

revisor ikke måtte varetage nogen af regnskabsbrugernes særinteresser ved erklæringsafgivelsen. 

 

12.1.2 Revisors uafhængighed 

For at revisor kan agere som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, skal kravene omkring 

uafhængighed opfyldes. Her defineres revisors uafhængighed hovedsageligt med udgangspunkt i 

”Retningslinjer for revisors etiske adfærd” udsendt løbende og sidst justeret i december 2010 af 

FSR’s bestyrelse. Denne er i grundlæggende overensstemmelse med IFACs11 ”Code of Ethics for 

Professional Accountants”, hvilke giver et bredere perspektiv for læseren af denne afhandling.
170

 I 

lighed med bestemmelserne omkring offentlighedens tillidsrepræsentant findes bestemmelserne 

omkring revisors uafhængighed ligeledes i revisorloven, nærmere § 24 og fortolkningsbidraget 

hertil i uafhængighedsvejledningen. Her bliver det præciseret, hvilke overordnede rammer, der er 

for revisors uafhængighed.  

                                                
169

 Berlingske d. 10. december 2011 ”Regnskabsfolk på skiftesporet” 
http://www.b.dk/kommentarer/regnskabsfolket-paa-skiftesporet  
170

 Revision og Regnskabsvæsen nr.10 - oktober - 2004 ”Retningslinjer for revisors etiske adfærd og 
uafhængighed” 

http://www.b.dk/kommentarer/regnskabsfolket-paa-skiftesporet
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Revisor skal agere uegennyttig ved tilsidesættelse af egne interesser til fordel for 

regnskabsbrugerne. De interesser, der kommer i første række, er således klientens og 

offentlighedens. Kravet om uafhængighed har med andre ord til formål, at hindre mulige 

interessekonflikter mellem samfundets krav til revisors arbejder og dennes personlige forhold. 

Revisor kan derved bevare sin dømmekraft og professionelle skepsis ved revisionen. Loven skal 

formålssikre, at der ikke forekommer omstændigheder, der gør, at en velinformeret tredjemand kan 

stille tvivl ved revisors uafhængighed.  

 

Der præciseres også, at revisors arbejde har til formål, at tilføje regnskabet troværdighed, hvilket 

skabes ved, at regnskabsbrugerne har tillid til, at revisor er kompetent og uafhængig
171

. På disse 

forudsætninger tilføres revisors erklæring mest mulig troværdighed, hvilket er i offentlighedens og 

alle interessenters interesse.  

 

12.1.3 God revisionsskik 

Når revisor udfører sit erhverv og afgiver erklæringer, er det under forudsætning om at overholde 

begrebet god revisionsskik.  Ifølge revisorlovens § 16 stk. 1 skal revisorer udfører sine opgaver 

med: 

 

”omhu”, ”nøjagtighed” og ”den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader”., samt at ”God 

revisionsskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, fortrolighed, professionel adfærd, 

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne”
172

 

 

Begrebet nævnes også i Selskabslovens § 147, hvor dette også nævnes som revisors pligt ved 

revision af regnskaber.  

 

Begrebet kan dermed tolkes som en generelklausul, som omhandler alle eventuelle mangler i 

lovgivningen indenfor de områder, revisor forventes at dække. Denne dynamiske regulering 

betyder, at der kan tages hensyn til udviklingen i samfundet. Dette gøres ved at give muligheden 

for, at dække og fortolke fremtidige ubehandlede problemstillinger, hvortil lovgivningen endnu ikke 

                                                
171

 Langsted, Lars Bo m.fl.: ”Revisoransvar” side 20 
172

 Revisorloven § 16, stk. 1 
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har formået at give konkrete retningslinjer. God revisionsskik er således en samlet betegnelse for 

alle de handlinger, som revisor bør udføre ved revisionen samt den måde, som revisor bør agere på i 

alle tilfælde af revision. 

 

12.2 Revisors forpligtelser og ansvar ved revision af going concern 

Revisionsstandard 570 indeholder vejledning om revisors ansvar i forbindelse med revision af 

regnskaber, som er aflagt under hensyn til going concern‐forudsætningen.  Det fremgår her, at 

hovedformålet med standarden er at afdække følgende: 

 

”Ved planlægningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen af de deraf afledte 

resultater skal revisor overveje, hvorvidt ledelsens anvendelse af Going Concern forudsætningen 

ved udarbejdelsen af Going Concern regnskabet er passende?” 

 

I det følgende vil vi kort komme ind på gennem ISA 570, hvilke krav denne stiller til revisors 

vurdering og revision af going concern. 

 

12.2.2 Revisors vurdering 

Som analyseret i delanalyse 2 er det i henhold til ÅRL § 13 ledelsens ansvar at foretage going 

concern vurderingen. Revisors ansvar er således alene, at overveje hensigtsmæssigheden af 

ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen ved udarbejdelsen af regnskabet og at 

overveje, om der er betydelig usikkerhed omkring virksomhedens evne til at forsætte driften, som 

skal oplyses i regnskabet. Revisors vurdering ligger sig dermed op af ledelsens vurdering. 

  

Revisor skal i henhold til ISA 570 afsnit 13 anvende en periode på mindst 12 måneder fra 

balancedagen ved deres revision af going concern. Dette er i overensstemmelse med den periode, 

som ledelsen skal vurdere going concern ud fra jævnfør RV 1. Såfremt ledelsen ikke lever op til 

kravene om en periode på minimum 12 måneder efter balancedagen, skal revisor anmode om, at 

ledelsen forlænger sin vurdering således, at den strækker sig til minimum 12 måneder efter 

balancedagen. I de tilfælde, hvor ledelsen nægter at udvide perioden for going concern vurderingen, 

skal revisor modificere revisionspåtegningen på grund af begrænsning i revisionens omfang jævnfør 

ISA 570 afsnit A27.   
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Af ISA 570 afsnit 10 fremgår det endvidere, at som led i revisors opnåelse af en forståelse af 

virksomheden, skal revisor overveje, om der er begivenheder eller forhold og tilknyttede 

forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte 

driften. Revisor skal under hele revisionsprocessen fra planlægning til rapporteringsøjeblikket 

foretage løbende vurderinger af, om virksomheden er going concern
173

.  Allerede i 

planlægningsfasen skal revisor foretage de nødvendige risikoanalyser og regnskabsanalyser i 

forbindelse med ISA 315, hvor eventuelle going concern forhold kan komme til udtryk
174

. At 

revisor skal foretage de fornødne analyser kommer vi mere ind på i vores interviews under 

gennemgangen af ISA 315.  

 

Endvidere tages ledelsens vurdering af going concern op til revision. Ledelsens vurdering er i den 

henseende det, som først og fremmest ligger til grund for den vurdering, som revisor foretager. 

Såfremt problemstillinger observeres af den ene eller anden karakter gennem planlægning af 

revisionen, eller såfremt ledelsen ikke har anvendt forudsætningen om at anvende going concern 

forudsætningen korrekt, da skal revisor reagere på de underliggende forhold. I tilfælde af, at der 

således er indikation på going concern problemstillinger, er revisor forpligtet til, at foretage 

yderligere detaljerede revisionshandlinger
175

. Uddybende revisionshandlinger kunne f.eks. være 

analyser af pengestrømme, bestyrelsesreferater, perioderegnskaber, retstvister og samtaler med 

ledelsen etc.
176

. Revisor skal yderligere kigge på pålideligheden af virksomhedens 

informationssystem, der genererer oplysningerne, samt om underbygningen af prognosen fra 

ovenstående er tilstrækkelig
177

.  

 

Endvidere skal revisor forespørge ledelsen, om den har kendskab til begivenheder eller forhold og 

tilknyttede forretningsmæssige risici, der ligger efter bedømmelsesperioden, og som kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften
178

. Revisor skal på baggrund af opnået 

revisionsbevis afgøre, om der efter revisors vurdering er betydelig tvivl om virksomhedens evne til 

                                                
173

 Jf. ISA 570 afsnit 11 
174

 Jf. ISA 570 afsnit 10 
175

 Jf. ISA 570 afsnit 16 
176

 Jf. ISA 570 afsnit A15 
177

 Jf. ISA 570 afsnit 16 
178

 Jf. ISA 570 afsnit 15 
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at forsætte driften samt vurdere, om det har indflydelse på revisionspåtegningen
179

. Selvom 

ovenstående arbejde udføres, kan revisor ikke udstede garanti om virksomhedens fortsatte drift, 

hvilket hænger sammen med, at revisors skøn afhænger af, hvor langt frem i tiden, der skal 

forudsiges en bestemt begivenhed. Sagt på en anden måde, så er usikkerheden forbundet med, at 

udfaldet af en begivenhed stiger desto længere ind i fremtiden, at bedømmelsen af udfaldet skal 

foretages
180

.  Der vil i det følgende kapitel være fokus på, hvordan revisor skal opfylde sit ansvar 

ved vurderingen af going concern i tilfælde af, at der er going concern modifikationer til 

årsrapporten 

 

12.2.3 I forhold til den finansielle krise 

Som omtalt i indledningen har going concern gennem den finansielle krise fået fornyet aktualitet. I 

en artikel bragt i fagbladet Signatur stilles spørgsmålet omkring, hvorvidt revisors arbejdsopgaver 

skal ændres eller tilpasses nye tider
181

. Som udgangspunkt er kravene til revisors arbejde ifølge 

lovgivningen ikke ændret set i forhold til den finansielle krise. Emnet har blot fået større fokus fra 

offentligheden, hvorfor dette indirekte også ændrer kravene, som stilles til revisor. I interview med 

statsautoriseret revisor, Jens Røder bakkes dette op, idet han udtaler sig om, at revisors 

arbejdsforhold har ændret sig på en sådan måde, at revisor skal være mere åben omkring det 

arbejde, revisor udfører. 

 

Krisens udfordringer kan ikke i sig selv medføre nogen automatik i, at ledelsen skal oplyse om 

going concern problemstillinger i årsrapporten, og at revisor skal foretage supplerende oplysninger 

eller forbehold i revisionspåtegningen. Revisors vurdering har dermed ikke ændret karakter eller 

medført, at revisor skal foretage sig yderligere end før den finansielle krise indtraf
182

. Dog kan det 

antydes, at det praktisk set udfordrer revisors bedømmelsesevne ved, at der i højere grad end 

tidligere skal ses på aktivitetsniveauet og omsætningshastigheden indenfor virksomheden og 

branchen særskilt og i sammenhæng
183

.  
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 Jf. ISA 570 afsnit 22 
180

 Jf. ISA 570 afsnit A13 
181

 Signatur nr. 1 -2012 – Artikel ”Going Concern eller concerned going”  
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 Revision og Regnskabsvæsen. Artikel på slideshare d. 27 marts 2012 s. 16: 
http://www.slideshare.net/jseehaus/going-concern-og-konkursramte-selskaber 
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 Erhverv og Økonomi d. 4. december 2012.  ”Bankregnskaber er en særlig udfordring”  
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Under den finansielle krise er lovgivning vedrørende going concern uændret. Dog er der udsendt 

adskillige notaer samt artikler fra blandt andet FSR, der har til hensigt at synliggøre aktuelle 

problemstillinger under krisen for revisor. 

 

12.3 Forståelse for virksomhedens og dens omgivelser ISA 315 

Af ovenstående fremgår det, at ISA 570 i pkt. 10 henviser direkte til ISA 315, som omhandler 

forståelsen af virksomheden og dens omgivelser, som grundlag for revisors vurdering af going 

concern. Ved revisors vurdering af, om going concern‐forudsætningen er opfyldt, skal revisor ved at 

opnå en forståelse af virksomheden overveje, om der er begivenheder eller forhold samt tilknyttede 

forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften 

jævnfør ISA 570 pkt. 11. Revisors kendskab til virksomheden og dens omgivelser er derfor 

fundamentet for, at revisor kan foretage sin going concern vurdering. ISA 315 anvendes primært i 

forhold til rikovurdering af virksomheden som helhed, hvilket vil sige, at fokus ligger på det 

taktiske og ikke mindst strategiske niveau
184

. 

ISA 315 omhandler revisors identifikation og vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation 

gennem kendskab til virksomheden og dens omgivelser. Revisionsstandarden foreskriver, at revisor 

skal foretage følgende revisionshandlinger for at opnå kendskab til virksomheden
185

. 

 Forespørgsel til ledelse og andre i virksomheden 

 Analytiske handlinger 

 Observation og inspektion 

Ad 1) Forespørgsel til ledelse og andre i virksomheden
186

 

Formålet med at lave forespørgsler til relevante personer i virksomheden er, at revisor får mulighed 

for at få indblik i virksomheden end ellers ej opnået. Revisor kan ved forespørgsler drage nytte af 

f.eks. tidligere erfaringer, og derved spørge ind til særlige områder, som kan være forbundet med 

betydelige risici. Ved forespørgsler har revisor altså mulighed for at ”dykke” dybere ned i 

virksomheden, og få en bredere forståelse og et større kendskab til virksomheden.  
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Ad 2) Analytiske handlinger
187

  

Når revisor benytter analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger, er det for at skabe nogle 

forventninger til det bogførte. Til disse handlinger kan revisor gøre brug af både finansiel og ikke 

finansiel information. Analytiske handlinger som risikovurderingshandlinger kan være analyser af 

flere sandsynlige sammenhænge. Revisor skal overveje resultaterne af de analytiske handlinger som 

et led i, at identificere risici for væsentlig fejlinformation. 

 

 

Ad 3) Observation og inspektion
188

 

Ved observation og inspektion indhenter revisor information om virksomheden og dens omgivelser. 

Revisor vil i forbindelse med sine forespørgsler også observere, da dette kan være med til, at 

understøtte de indhentede informationer, som revisor har opnået gennem sine forespørgsler. Ved 

observation og inspektion vil revisor typisk udføre følgende revisionshandlinger: 

 

 Virksomhedens drift 

 Dokumenter (såsom forretningsplaner og strategier), registreringer og interne 

kontrolmanualer 

 Rapporter udarbejdet af den daglige ledelse (såsom kvartalsrapporter og perioderegnskaber) 

og den øverste ledelse (såsom referater af bestyrelsesmøder) 

 Virksomhedens lokaliteter og fabriksanlæg. 

 

For at revisor kan opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser er der i ISA 315 oplistet en 

række aspekter, som revisor som minimum skal tage stilling til. Disse oplistes som blandt andet
189

: 

 

 Branche, brancherelevante forhold og lovgivning 

 Virksomhedens art, herunder virksomhedens aktiviteter samt valg og anvendelse af 

regnskabspraksis 

                                                
187

 ISA 315 A7-10 
188

 ISA 315 A11 
189

 ISA 315 afsnit 11 



Side 87 af 139 
 

 Mål og strategier, herunder de tilknyttede forretningsmæssige risici, som kan medføre en 

væsentlig fejlinformation i regnskabet 

 Mål og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer  

 Interne kontroller i virksomheden 

 

ISA 315, afsnit 4 forklarer, at den forståelse, som revisor opnår af virksomhedens og dens 

omgivelser, danner en ramme inden for hvilken revisor kan planlægge sin revision og udføre sin 

professionelle vurdering af eksempelvis ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen. Det 

er naturligvis forståeligt, at revisor skal have kendskab til virksomheden og dens omgivelser, for at 

kunne vurdere ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at forsætte driften. Ifølge ISA 315, 

A79 skal revisor opnå forståelse for virksomhedens risikovurderingsproces, som blandt andet 

indeholder virksomhedens procedurer til at identificere forretningsrisici, der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen og ledelsens beslutninger for, hvordan risici skal håndteres. I forbindelse med 

denne vurdering vil revisor oftest samtidig opnå forståelse for, om ledelsen har evnen til at 

identificere, om virksomheden er going concern. Det er således væsentligt, at revisor i sin vurdering 

af ledelsens bedømmelse af going concern, har sin vurdering af virksomhedens 

risikovurderingsproces i tankerne.  

 

12.3.1 ISA 315 - sammenhæng med going concern vurderingen jævnfør ISA 570 og 

betydningen i praksis 

Som følge af den økonomiske krise er det i relation til going concern særligt aktuelt, at revisor har 

det fornødne kendskab til virksomheden og dens omgivelser, og at revisor derfor forstår kernen i 

virksomhedens forretning
190

.  Det er derfor væsentligt, at tilføje, at set ud fra en going concern 

betragtning, kan ISA 570 ikke stå alene som grundlag for en going concern vurdering
191

. ISA 570 

pkt. 10 henviser, som nævnt tidligere, direkte til ISA 315 - Forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser. Denne forståelse er derfor en nødvendighed for, at revisor kan foretage sin vurdering 

af, om virksomheden er going concern
192

. Dette eksemplificeres også i ISA 570, der beskriver at:  
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”Når revisor udfører risikovurderingshandlinger i ISA 315, skal revisor overveje, om der er 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte” 

 

Herunder skal revisor altså overveje og udføre sit kendskab til virksomheden grundigt, for at kunne 

foretage en korrekt vurdering af going concern. Dette kan eksemplificeres i nedenstående figur, som 

viser sammenhængen mellem ISA 570 og ISA 315 ved, at revisor skal inddrage sine overvejelser og 

analyser fra sit kendskab til virksomheden, for at lave en korrekt vurdering af going concern.  

 

Figur 9 Sammenhæng mellem ISA 570 og ISA 315
193

 

 

 

Modellen giver et godt indblik i anvendelsen af IAS 570, der henviser til ISA 315 og dennes 

retningslinjer, som værende en forudsætning til at kunne vurdere going concern: 

 

1. Det foregående års historiske finansielle data, hvorunder risici og fejlinformation vurderes 

på regnskabs og revisionsmålsniveau dvs. på operationelt og taktisk niveau. 

                                                
193

 Egen tilvirkning med inspiration fra Revision og Regnskabsvæsen nr. 11 - november - 2012 ”Going 
Concern i revisionsprocessen – hvordan i praksis” figur 7 s. 21 
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2. At IAS 315 kan og skal anvendes i forhold til at få et kendskab til nuværende taktiske 

niveau og strategiske niveau for fremtiden
194

 

 

Ud fra ovenstående kan det altså udledes, at det er nødvendigt at inddrage forståelsen til kendskabet 

af virksomheden, for at revisor kan foretage sin vurdering af going concern. Dog er ISA 315 ikke 

altid overskuelig, set i forhold til, at kunne danne sig det overblik, der skal til, for at forstå 

virksomheden. Dette kommer til udtryk, når standarden drøftes med personer, der udgøres af 

ledelser og personer med strategisk indsigt. Her giver de typisk udtryk for, at standarden ikke giver 

overblik. Årsagen er beskrivelse af mange enkeltforhold, men at disse ikke leder til et samlet 

overblik
195

. Dette giver anledning til at se nærmere på, hvordan dette kendskab til virksomheden 

opnås i praksis, og hvordan revisor, ledelse og andre stakeholders ser på dette. 

 

12.3.2 Kendskab til virksomheden i praksis ved going concern vurderinger 

Når ovenstående fakta omkring kendskab til virksomheden og dens omgivelse sammenholdes med 

praksis, og herunder interview med statsautoriseret revisor, Jens Røder, gør følgende sig 

gældende
196

: 

 

”mange revisorer har igennem den finansielle krise måttet hive sig selv op i nakkehårene, når de 

vurderer deres kendskab til virksomheden” 

 

På baggrund heraf udtrykker statsautoriseret revisor, Jens Røder, hvor vigtigt det er at kende til sin 

klient og dennes brancheforhold samt arten af virksomhed. Uden kendskab til dette er det ikke 

mugligt, at vurdere going concern. Ved interview med statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl 

Abdulovski bekræftes dette yderligere ved at man, som revisor skal
197

: 
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 ”kende virksomheden og kende sine risici i forhold til denne” 

 

Ellers er det ifølge statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski ikke muligt at foretage en 

korrekt vurdering af going concern i sidste ende
198

. 

I forbindelse med interview med CFO, Susanne Nielsen, blev der spurgt til, hvordan Susanne 

Nielsen ville kendetegne forholdet til SCA Hygiene Products revisor. I denne forbindelse gav 

Susanne Nielsen udtryk for, at revisoren igennem mange år havde arbejdet som revisor for dem, 

hvorfor Susanne Nielsen mente, at revisoren havde opnået et godt kendskab til SCA Hygiene 

Products A/S199.  

Efterfølgende blev der spurgt til, hvor ofte revisionsteamet blev udskiftet, hvortil Susanne Nielsen 

svarede, at der jævnligt var udskiftning i revisionsteamet. Dog var partneren den samme år efter år. 

Endvidere fortalte Susanne Nielsen, at det ofte var teamet, der sad hos SCA Hygiene Products og 

udførte revisionen, og at partneren derfor ikke var til stede hos SCA Hygiene Products i samme 

omfang som revisionsteamet i løbet af revisionen
200

. 

Af ovenstående kan det altså uddrages, at der er jævnlig udskiftning af medlemmer i 

revisionsteamet, og at partneren ikke anvender sin fulde tid på kunden, som revisionsteamet gør. 

En anden interessant betragtning på dette, kommer igennem rekonstruktionsadvokat, Anne Birgitte 

Gammeljords, som udtrykker at hun ikke kan forstå, at det er den yngre revisor, der oftest sidder på 

kunden. Efter hendes opfattelse opnår partneren ikke et ordentligt kendskab til kunden på denne 

måde. Paradokset er deraf ifølge Anne Birgitte Gammeljord, at det er partneren med sin viden 

igennem sin autorisation, der skal være til stede for at vurdere, om et potentielt going concern 

forhold er aktuelt. Imidlertid er det den uerfarne yngre revisor, der sidder hos kunden det meste af 

tiden og reviderer. Derfor bliver det den uerfarne yngre revisor, som skal sørge for, at levere 

potentielle oplysninger om going concern forhold videre til partneren
201

. Dette giver ifølge Anne 
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Birgitte Gammeljord en åbenlys skævvridning i forhold til, om viden vedrørende going concern 

forhold
202

. Det betyder, at den viden, der burde have været identificeret om going concern forhold, 

muligvis aldrig bliver det, idet den yngre og uerfarne revisor ikke ser disse forhold.  Deraf når 

denne viden heller ikke op til partneren, som skal være med til at vurdere, om det kunne være 

aktuelt eller ej.  

Ovenstående bekræftes af forhenværende formand for FSR, Kurt Gimsing som i 2008 udtalte 

gennem lederen i Revision og Regnskabsvæsen i forbindelse med forøgede risici i opgørelse af 

regnskabsposter der opgøres til dagsværdi at
203

: 

 

”I hvilken forbindelse de for revisionen ansvarlige også skal overveje, om revisionsteamet har de 

rette kvalifikationer til at kunne løse opgaven, samt i hvilket omfang den forøgende risiko stiller 

skærpede krav til hans/hendes egen involvering og tilsyn med opgaven”. 

 

Statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski, berører yderligere dette, ved at udtrykke 

vigtigheden af, at det er partneren og ikke manageren på kunden, der skal tage ud og drøfte 

potentielle usikre going concern forhold med ledelsen og virksomheden
204

. Yderligere fortæller 

statsautoriseret revisor, Jens Røder hvor vigtigt det, er at hele revisionsteamet bliver inddraget i et 

muligt going concern forhold så tidligt som muligt
205

. 

Derfor er det yderligere interessant, at det er kommet frem ved revisortilsynets kvalitetskontrol, at et 

af kritikpunkterne på revisors arbejde og dokumentation ligger under planlægningsfasen. Her er en 

mangelfuld planlægning identificeret hos flere revisorer med dertilhørende manglende 

identifikation af risikoområder i 2011
206

.  Ydermere ved tidligere kvalitetskontrol i 2010 var det i 

flere tilfælde konstateret, at revisor ikke har dokumenteret sine overvejelser vedrørende going 

concern ved revisionen – hverken som led i planlægning eller udførelse af revisionen. I flere 
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tilfælde også selvom der i de pågældende sager forelå åbenlyse indikationer på forhold, der kunne 

rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften
207

.  

Ovenstående viser, at kendskabet til virksomheden har udfordret revisor, blandt andet til at kunne 

vurdere going concern forudsætningen optimalt med udgangspunkt i ISA 570. 

Det kan endvidere fastslås det, at revisor skal opnå et godt kendskab til virksomheden, for at kunne 

lave sin vurdering af going concern. Yderligere fremhæves det, at især partnerens involvering i 

revisionen fra start til slut er af særlig vigtig betydning for at identificere potentielle going concern 

problemstillinger.  Endvidere tilkendegiver kvalitetskontrollen, at manglende dokumentation i 

planlægningen er et problem. Dette set i sammenhæng med manglende partnerinvolvering igennem 

hele revisionsforløbet kan i værste fald medfører, at forhold, hvor der kun rejses betydelig tvivl om 

going concern, som kan bliver overset.  

 

12.3.3 Revisors udfordring af going concern materialet 

I henhold til ISA 570 skal revisor efterprøve det af ledelsen udarbejdede going concern materiale. 

Med baggrund heri blev der i forbindelse med interview af CFO, Susanne Nielsen spurgt dybere ind 

til, hvilket materiale, Susanne Nielsen havde opfattelse af, at revisor foretog deres going concern 

vurdering ud fra. Dette havde Susanne ikke en dybere fornemmelse af, udover at SCA Hygiene 

Products har en god likviditet jævnfør årsrapporten.  Der blev derfor spurgt, om revisionen i den 

forbindelse efterspurgte budgetter og forecast. Dertil var Susanne Nielsens svar, at det primært var 

budgetter og likviditetsforcast, der blev efterspurgt, men at det dog ikke efterspørges hvert år
208

!  

Ovenstående viser, at der tilsyneladende ikke bliver spurgt til ledelsens vurdering af going concern. 

Dette kan hænge sammen med, at ledelsen ikke behøver udføre detaljerede analyser jævnfør RV 1 

såfremt virksomheden historisk set har haft positiv drift og let adgang til likvide midler. Imidlertid 

skal revisionen jævnfør ISA 570 med henvisning til ISA 315 opnå et kendskab til branche, 

virksomhedens art og strategi, samt de hermed forbundne forretningsrisici. ISA 315 sætter 

standarden sammen med ISA 570, at når revisor udfører sine risikovurderingshandlinger skal 

revisor overveje forhold eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til 
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at fortsætte driften. Herunder skal revisor efterspørge strategiske analyser, således at going concern 

vurderingen kan udspringe i et fremadrettet perspektiv, som også model 10 forudsætter. De 

manglende efterspørgsler er interessant, set i forhold til kvaliteten af det udførte arbejde omkring en 

vurdering af going concern uden disse oplysninger.  

Ovenstående manglende indhentelse af disse oplysninger fra revisors side, støttes yderligere op af 

vore interviews med rekonstruktionsadvokaterne
209

 Deres oplevelse har ofte været, at netop 

ovenstående materiale ikke har været tilgængeligt, når de har modtaget en virksomhed til 

rekonstruktion, hvilket har undret dem, da de anser det for revisors opgave, at tilsikre at dette 

materiale bliver tilgængeligt. 

At materialet ikke er tilgængeligt, men at materialet er en nødvendighed for, at kunne vurdere going 

concern, bekræftes også fra forhenværende formand for FSR, Kurt Gimsing som i 2008 skrev 

følgende i lederen til Revision og Regnskabsvæsen
210

: 

 

”Vurdering af forudsætninger for going concern er ligeledes et område, som kræver særlig 

opmærksomhed ved de forestående revisioner, og revisor skal derfor udvise særlig agtpågivenhed 

overfor virksomhedernes dokumentation for at kunne aflægge regnskaberne om forudsætningen for 

going concern”. 

  

At revisionen ikke bliver nævnt som en sparingspartner igennem interviewet med CFO, Susanne 

Nielsen i forhold til fremtiden og de strategiske forhold blandt andet ved indhentelse af 

likviditetsforecast og budgetter, står i kontrast til ovenstående model i figur 9. Det står også i 

kontrast til udtalelserne fra statsautoriseret revisor, Jens Røder og statsautoriseret revisor og CFO, 

Sevgyl Abdulovski i ovenstående afsnit. De pointerer vigtigheden af, at udføre en gennemarbejdet 

vurdering af going concern ud fra kendskabet til virksomheden.  

Ovenstående viser, at ledelsens arbejde i at dokumentere going concern, ikke er tilstrækkeligt. 

Revisor har deraf vanskeligt ved at udfordre materialet på trods af, at revisor er opmærksom på, at 

dette bør gøres. 
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I erkendelse af ovenstående problemstilling, hvor revisor har vanskeligheder med at udfordre 

materiale på going concern, må følgende fra afsnittet vedr. COSO ERM i delanalyse 2 tages i 

betragtning. Her fremstilles det, at rådgivningsfirmaer i stort omfang i disse år, hjælper danske 

virksomheder og deres ledelse med at risikoafdække deres selskab, og skabe et korrekt risikobillede 

af deres forretning. Da en korrekt going concern vurdering er afhængig af et korrekt risikobillede af 

virksomhederne, bliver det tydeligt i ovenstående, at risikobillederne enten ikke er udarbejdet eller 

mangler opdatering. Dette kan imidlertid være med til at vanskeliggøre revisors arbejde med 

ledelsens going concern materiale, idet materialet muligvis endnu ikke eksisterer i alle 

virksomheder. At ledelsen ikke har foretaget de hidtidige korrekte analyser og underbygget dette 

dokumentationsmæssigt, kan måske afspejles i den kritik, revisortilsynet kommer med omkring 

manglende dokumentation i revisors arbejde med going concern. Hvis ledelsen ikke udarbejder 

materialet, kan revisor ikke følge op på dette og dokumentere dette. Det skal dog afsluttende vis 

bemærkes, at ovenstående ingen betydning har, set i forhold til at revisors arbejde ikke er 

dokumenteret tilstrækkeligt. Årsagen hertil er, at det alene er revisors ansvar i henhold til ISA 570 

afsnit 6 at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den daglige ledelses anvendelse af 

forudsætningen om fortsat drift. 

I forlængelse af ovenstående problemstilling nævner statsautoriseret revisor, Jens Røder, at det er en 

mulighed at gøre som i England med hensyn til børsnoterede selskaber, som afgiver en erklæring i 

regnskabsberetningen. Her er revisor forpligtet til at spørge ledelsen i forbindelse med afslutning af 

revision, om hvorvidt de formelt har forholdt sig til going concern. Dette skal gøres, uanset om 

virksomheden er i klare going concern problemer eller ej
211

.  

Ud fra ovenstående kan det udledes, at revisor mangler going concern materiale fra ledelsen, som 

de kan tage udgangspunkt i og basere deres revision på. Danske ledelser står over for, at skulle være 

bedre til at risikoafdække deres forretning, og denne vurdering har direkte betydning for deres 

going concern vurdering. Når ledelsen ikke foretager de korrekte strategiske analyser af 

risikoscenarier, er det revisors opgave, at få afdækket going concern alligevel. Ovenstående viser 

dog, at ledelsens arbejde i at dokumentere going concern ikke er tilstrækkeligt. Revisor har deraf 

vanskeligt ved, at udfordre materialet på trods af, at revisor er opmærksom på, at dette skal gøres. 

Endvidere kunne det være revisor behjælpeligt, hvis der blev skabt en bro imellem det implicitte i, 

at virksomheden som helhed anser sig som going concern, samt at denne vurdering også 
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underbygges med rette materiale. Eksempelvis ved at ledelsen mere direkte erklærer sig på det i 

beretningen i årsrapporten, således det kommer i øjenhøjde med revisor og offentlighed. 

 

12.3.4 Rotationsskifte af revisor og kendskabet til virksomheden 

Et andet element, der er fremherskende i debatten om kendskabet til virksomheden, er EU-

kommissionens lovforslag som følge af EU-grønbogen ”Læren om Krisen”. Lovforslaget forslår, at 

der efter et antal år skal laves en rotationsordning, hvor en ny revisor skal revidere kunden.  Dette er 

interessant, idet FSR i høringssvaret til lovforslaget, kritiserer forslaget om rotationsskifte. Dette 

gøres med begrundelse i, at et stort kendskab til virksomheden vil gå tabt, og omkostningerne til 

revisor vil forøges med 20 % 
212

. Administrerende direktør for FSR, Charlotte Jeppesen udtaler i 

samme dur, at det bliver en dyr proces, fordi det tager tid, at opnå kendskab til virksomheden
213

.  

Imidlertid kan det udledes af CFO, Susanne Nielsens udtalelse ved interview, at SCA Hygiene 

Products partner efter mange års samarbejde uden tvivl besidder en stor viden om SCA Hygiene 

Products A/S som kunde. Dog sker der, som omtalt i afsnit 12.3.1 omkring kendskab til 

virksomheden, ofte en udskiftning af revisionsteamet
214

. Ovenstående udsagn står således i kontrast 

til FSR’s høringssvar, idet omkostningerne ikke nødvendigvis bliver forøget og kendskabet ikke 

nødvendigvis formindsket af en eventuel rotation, idet der i forvejen sker jævnlig udskiftning i 

revisionsteamet, hvilket kan betyde tab af viden og kendskab til kunden. Derved skal viden altså 

under alle omstændigheder genopbygges, når denne går tabt, ved at medarbejderne i teamet 

udskiftes. Samtidig hermed skal der bruges flere ressourcer, når nye medarbejdere i teamet skal 

opbygge et nyt kendskab til virksomheden.  

Dette underbygges med en artikel bragt i Revision og Regnskabsvæsen omhandlende going concern 

i praksis, hvor nødvendigheden af, at revisor altid foretager de korrekte analyser til brug for at opnå 

det nødvendige kendskab til virksomheden, pointeres. Herunder at revisor anvender de nødvendige 

værktøjer til at identificere makroomgivelser, branche, nære omgivelser og selve virksomheden. 

Dette skal ske kontinuerligt under hele revisionen, for at forstå virksomheden og dens going 
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concern vurdering
215

. Dermed er kendskabet til virksomheden en revisionshandling, der skal 

udføres hvert år, for at foretage en korrekt vurdering af going concern. Implicit kan udledes, at 

sidste års arbejdspapirer omhandlende kendskabet og omgivelserne til virksomheden derfor ikke 

kan stå alene, set i forhold til going concern, dette da going concern er en fremadskuende analyse, 

hvor revisor skal udtale sig om fremtiden, herunder min. 12 måneder fra balancedatoen
216

.  

Ovenstående forhold taler for, at rotation ikke ville have en betydning, idet arbejdet med kendskabet 

til virksomheden ikke blot er et ”roll over” af sidste års arbejdspapirer. Det er nærmere at udføre de 

rette og nye analyser hvert år på den enkelte virksomhed. Kendskabet til virksomheden burde 

dermed ikke være påvirket af tidligere års arbejde eller udskiftning i teamet, men nærmere at revisor 

skal foretage de nødvendige analyser jævnfør ISA 315 for at foretage en korrekt vurdering af going 

concern jævnfør ISA 570. Dette taler for, at en rotationsordning ikke ville hæmme kendskabet til 

virksomheden. Imidlertid kan det dog være en fordel, at en ny revisor kommer til og stiller kunden 

nye spørgsmål. En rotationsordning kunne derimod eliminere revisors forudindtagethed, og sikre at 

rette og nye analyser blev udarbejdet hvert år på den enkelte virksomhed. 

Om hvorvidt kendskabet til virksomheden så ville blive forværret med en rotationsordning eller 

forbedret, kan der ikke svares på før en sådan ordning gennemføres. Men revisor kan ikke udtale sig 

om going concern, hvis ikke revisor har det nødvendige kendskab til virksomheden. Revisor er nødt 

til hvert år at foretage nye dybdegående analyser af virksomheden på makro, brancheniveau og på 

de nære omgivelser, for at kunne udtale sig om going concern. Med denne argumentation in mente 

tyder det på, at en rotationsordning ikke ville påføre revisor unødig arbejdsbyrde, idet analyser om 

kendskabet til virksomheden alligevel skal udføres for at vurdere going concern korrekt. 

 

12.3.5 Revisors uddannelse  

Ovenstående viser nødvendigheden i revisors kendskab til virksomhedens art og omgivelser. I 

samme kontekst har revisor været kritiseret for, i kølvandet af adskillige konkurser og krakkede 

banker, ikke at være klædt ordentligt på til at kunne revidere alle typer af virksomheder
217

. Dette 
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værende sig eksempelvis finansielle virksomheder, offentlige institutioner, børsnoteret selskaber og 

helt små ejerledede virksomheder etc.. Dette er i øjeblikket et emne, der debatteres qua det 

fremstillede lovforslag fra revisorkommissionen vedrørende ændring af revisoruddannelse, samt 

indførelse af efteruddannelse i forbindelse med revision af finansielle virksomheder.   Særligt 

sidstnævnte har tiltrukket sig opmærksomhed blandt andet ved at revisor har godkendt regnskaberne 

i 8 ud af 10 banker uden forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern, hvorefter 

virksomhederne er gået konkurs under et år efter statusdagen
218

.  

Ved interview med statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski, tilkendegiver han, at det 

langt fra er alle revisorer, som er dygtige nok til at revidere generelt set. Sevgyl Abdulovski bakker 

derfor op, omkring forslaget om ændring af revisoruddannelsen således, at revisor bliver bedre 

klædt på til revision af selskaber. Ydermere udtrykker han vigtigheden af at revisor ser egne 

begrænsninger ved ikke at revidere selskaber, som de ikke har det fornødne branchekendskab til. 

Dette støttes også af tidligere formand fra FSR, Kurt Gimsing, der i lederen i Revision og 

Regnskabsvæsen skriver om nødvendigheden i, at revisionsteamet skal have de rette kvalifikationer 

til at løse opgaven
219

. 

I en artikel bragt i Børsen efter Tønder Banks krak, langer erhvervs- og vækstministeren, Annette 

Vilhelmsen ud efter revisor. I artiklen bemærker hun, at den eksterne revision tre år i træk har 

undgået anmærkninger i revisionspåtegningen. Erhvervs- og vækstministeren vil på denne baggrund 

stille forslag om ændring af lovgivningen, således at revisorer, som arbejder med finansielle 

virksomheder skal være særligt uddannet hertil. Dette begrundes i, at den finansielle sektor er så 

kompleks, at en særlig uddannelse skal hjælpe revisor til, at kunne forstå sammenhængen og kernen 

i, hvad de reviderer
220

.  

Ud fra både politikere og revisor synspunkt, har ovenstående relevans og betydning, særligt for at 

vurdere going concern forhold korrekt. Dog har branchen vanskeligheder ved tage dette til sig, idet 

revisionsbranchen til stadighed mangler det, statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski 

efterlyser – at revisor ser egne begrænsninger
221

. Det bekræftes ud fra følgende: 
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BDO’s bestyrelsesformand, Henrik Brünings, forsvarer sig i Tønder bank sagen med, at revisor har 

fulgt lovgivningen og at den afgivne erklæring på årsrapporten er i overensstemmelse med god 

revisionsskik og de regler, der er gældende på området
222

.  

 

Efter undersøgelsen af sagen, er revisor dog indbragt for revisornævnet, da revisor ikke har udvist 

tilstrækkelig professionel skepsis
223

. Dette tydeliggør, at ikke alle i revisionsbranchen har taget det 

til sig som statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski efterlyser. Tendensen bliver 

yderligere understreget af formanden for revisornævnet, landsdommer Henrik Bitsch
224

.  

 

”Vi har fået voldsomt mange klagesager i første kvartal. Fortsætter tendensen, vil vi komme til at 

modtage flere klagesager i 2013 end i noget tidligere år”…” Det handler typisk om, at 

tilsynsmyndigheden mener, at revisor burde have givet klart udtryk for, at man ikke kunne være 

sikker på, at en virksomhed kunne overleve. Det gælder eksempelvis i sagerne om bankkrak”. 

 

Ovenstående viser, at problemstillingen er aktuel, og at der både fra revisionsbranchen og politisk 

side er en nødvendighed i, at foretage sig noget aktivt for at afhjælpe situationen. Derved kunne det 

initieres, at revisors vurdering af going concern og godkendelse heraf i årsrapporterne muligvis 

kunne få en højere værdi, end de har i øjeblikket under nuværende diskussion i medierne. I sidste 

ende er revisors rolle som tillidsrepræsentant, der er udsat. En rolle, som er en forudsætning og 

nødvendighed for kunne varetage sit hverv ved revision af regnskaber.  Hvis going concern 

problemstillinger skal behandles korrekt af revisor i fremtiden, bør disse forhold vurderes grundigt, 

herunder potentialet i at gøre det nemmere for revisor, at udføre sit arbejde, uden at skulle risikere 

sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 
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12.4 Forventningskløften 

Forventningskløften er særligt essentielt at se på i forbindelse med denne afhandling. Som 

offentlighedens tillidsrepræsentant er revisor bindeleddet mellem ledelsen, som aflægger 

årsrapporten, og offentligheden. Det er derfor yderst vigtigt, at revisor i revisionspåtegningen får 

kommunikeret alle relevante og væsentlige forhold af betydning for going concern. Set i lyset af 

den finansielle krise og de mange konkurser, er der skabt et fokus på revisors arbejde som værende 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette udbygges af artikler skrevet i forbindelse med den 

finansielle krise, hvor regnskabsbrugerne ikke mener, at det arbejde, som revisor udfører, svarer til 

deres forventninger
225

.   

 

12.4.1 Forventnings- og forståelseskløftens teoretiske grundlag 

Forventningskløften kan beskrives som forskellen mellem det arbejde offentligheden forventer, at 

revisor udfører, og det arbejde, som revisor rent faktisk udfører. For at opretholde tilliden til revisor, 

er det vigtigt, at regnskabsbrugerne, herunder interessenterne, er bekendte med det arbejde, som 

revisor udfører. Såfremt de forventninger, som offentligheden har til revisors arbejde, er urimelige 

eller uberettiget, kan det have betydning for revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant
226

. Dette kan være på trods af, at revisor rent faktisk leverer en professionel 

ydelse, som lever op til lovgivningsmæssige krav og god revisionskik.  

Det er primært spørgsmålet om, hvorvidt revisor skulle have taget flere forbehold eller givet 

supplerende oplysninger, som debatteres i medierne. Dog bekræftes det også her, at debatten bærer 

præg af manglende viden om reglerne for revisors arbejde, idet revisor ikke uden videre kan tage 

forbehold eller supplerende oplysninger
227

.  I en artikel skrevet af administrerende direktør for FSR, 

Charlotte Jeppesen udtaler hun, at en revision kan sammenlignes med et grundigt helbredscheck hos 

lægen. Det er fornuftigt og nødvendigt, men ikke en garanti for, at man ikke falder om af en 

blodprop 14 dage efter. Det samme gør sig altså gældende for revisor og virksomhed
228

. Hvis der 

ikke har været forhold, som har indikeret, at revisor skulle tage forbehold eller supplerende 
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oplysning for going concern, vil det selvfølgelig ikke blive gjort, da et forbehold i værste fald vil 

kunne lukke en virksomhed
229

. 

Forventningskløften kan jævnfør nedenstående illustration opdeles I to hovedkomponenter – 

præstationskløften og rimelighedskløften. 

 

Figur 10 Forventningskløften
230

 

 

 

 

Præstationskløften: 

Præstationskløften, svarende til forventningskløften, kan beskrives som forskellen mellem det 

arbejde, som revisor udfører og de rimelige forventninger, som der kan stilles til det arbejde, som 

revisor udfører. Præstationskløften kan opdeles i to komponenter. Det mangelfulde arbejde og den 

mangelfulde regulering. Mangelfuld regulering er et udtryk for, at offentligheden vurderer revisors 

arbejde som utilfredsstillende, selv om revisor udfører det arbejde, som revisor skal i henhold til 

lovgivning og standarder. Mangelfuldt arbejde er et udtryk for, når revisor ikke har udført sit 

arbejde tilstrækkeligt og dermed ikke lever op til lovgivningen og standarderne. 
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Rimelighedskløften:     

Rimelighedskløften, svarende til forståelseskløften, udtrykker de situationer hvor 

regnskabsbrugeren har urimelige forventninger til det arbejde, som revisor udfører. Et eksempel 

herpå kunne f.eks. være, når regnskabsbrugeren har en forventning om, at en årsrapport med en 

blank påtegning er lig med en årsrapport uden fejl. Regnskabsbrugeren har i denne sammenhæng 

ikke forståelse for, at en blank revisionspåtegning i en årsrapport blot giver høj grad af sikkerhed, 

og altså ikke absolut sikkerhed. Den manglende forståelse herfor, betyder at regnskabsbrugeren 

danner urimelige forventninger til revisor.  

I henhold til en udtalelse fra FSR’s formand, Morten S. Renge vil forventningskløften mellem 

offentligheden og revisor altid være der. Hovedopgaven for revisorstanden er derfor, at minimere 

denne kløft. Dette kan i henhold til Charlotte Jeppesen gøres ved, at revisor skal blive bedre til, at 

kommunikere og fortælle hvad de laver og hvorfor de gør det
231

. Revisor må altså forsøge, at blive 

mere proaktiv og offensiv i forhold til offentligheden.  

Debatten omkring åbenhed og bedre kommunikation bakkes yderligere op i interview med 

statsautoriseret revisor Jens Røder, som udtrykker, at revisors arbejdsforhold som udgangspunkt 

ikke er ændret i forbindelse med den finansielle krise.  Dog har revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant været sat mere i fokus, hvilket har medført en større kritisk stillingtagen til 

revisorstanden. Dette har ifølge Jens Røder medført, at revisor i en tid som denne, bør være mere 

åben omkring sit arbejde, og forklare overfor offentligheden, hvad man med rimelighed kan 

forvente af et revisionsforløb.  

 

12.5 Revisors påtegning 

Når revisor har afsluttet sin revision, skal revisor i henhold til revisorloven afgive en 

revisionspåtegning på årsregnskabet. Denne påtegning skal udarbejdes i henhold til gældende 

standarder, herunder ISA 700 (udformning af konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab). 

Standarden foreskriver, at revisors formål med afgivelsen af påtegningen er som følgende: 
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 Vurdere om de i revisionen foretagne konklusioner vedrørende det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt til at kunne påtegne årsrapporten 

 Vurdere om årsregnskabet giver et retvisende billede i henhold til den valgte begrebsramme 

 

I henhold til ISA 700 skal revisionspåtegningen leve op til kravet omkring ensartethed, for derved at 

fremme troværdigheden, samt for at lette læserens forståelse og mulighed for at identificere 

usædvanlige forhold.  Af denne årsag er det vigtigt, at revisor identificerer, hvem den typiske 

modtager af erklæringen er, og herefter udformer erklæringen i et sprog, som regnskabsbrugeren vil 

kunne forstå. Dermed ville det være muligt, at regnskabsbrugeren ville kunne forstå og anvende 

revisors oplysninger i forbindelse med en beslutningsproces, som beskrevet i delanalyse 1. 

 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at det er revisors påtegning, som danner udgangspunkt for 

revisors kommunikation, rapportering og talerør til omverdenen i forbindelse med den udførte 

revision. Det er således i påtegningen, at revisor skal tage forbehold, såfremt regnskabet efter 

revisors vurdering ikke giver et retvisende billede eller revisor, på grund af manglende 

revisionsbevis, ikke kan komme til en konklusion om dele eller hele regnskabet. Det er også i 

påtegningen, at revisor skal give supplerende oplysninger om forhold i regnskabet, som 

regnskabsbrugeren skal være opmærksom på. Det er ligeledes i påtegningen, at revisor skal afgive 

supplerende oplysninger, såfremt andre forhold så som bogføringsloven, frister for afregning af skat 

etc. ikke er opfyldt. 

  

Revisorpåtegningen har i de seneste år skabt stor debat, ikke mindst set i kølvandet på den 

finansielle krise, idet offentligheden et utal af gange har oplevet virksomheder krakke, hvor revisor 

hverken havde taget supplerende oplysning eller forbehold for going concern
232

. Administrerende 

direktør for FSR, Charlotte Jeppesen udtaler i en artikel, at med den nuværende lovgivning, kan 

dette ikke være anderledes, idet revisor enten er enig eller uenig i regnskabet. Således er der med de 

nuværende regler, ikke mulighed for i påtegningen, at konkludere et nuanceret resultat af revisionen 

vedrørende særlige virksomhedsspecifikke forhold
233

. Spørgsmålet er så i denne forbindelse, om der 

er et behov herfor? Og om en eventuelt mere ”friskreven” påtegning kunne være med til, at 

afhjælpe den misforståede opfattelse af revisors arbejde og påtegningen som helhed? Som nævnt i 
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det ovenstående, er det i henhold til ISA 700 et krav, at revisionspåtegningen udarbejdes ensartet, 

således at den forbliver troværdig og nem for regnskabslæseren at overskue.  I interview med 

statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski udtaler han, at hovedårsagen til hele 

diskussionen omkring going concern og revisors arbejde er forventningskløften mellem 

offentligheden og revisor
234

. En af hovedårsagerne hertil mener Sevgyl Abdulovski er, at 

revisorpåtegningerne er svære at forstå, idet de er skrevet i et sprog, som kun folk der til dagligt 

beskæftiger sig med faget, forstår
235

. Dette bekræftes yderligere i en pressemeddelelse, hvor 

formand for FSR, Morten Speitzer Renge udtaler, at revisor arbejder ud fra en standardiseret 

påtegning, og at det kan ses, at budskabet i disse standardiserede påtegninger ofte bliver misforstået. 

Endvidere gør han opmærksom på, at en påtegning aldrig kan stå alene, hvorfor man skal læse hele 

regnskabet, såfremt man ønsker det fulde billede af selskabet
236

.  

 

Endvidere bemærker statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski i interviewet, at ses der 

tilbage på udviklingen af påtegningen, er den de seneste 15 år gået fra blot at være en ½ side til nu 

at fylde 1½ side. Altså er revisionspåtegningen ifølge Sevgyl Abdulovski med tiden hverken blevet 

lettere at forstå eller overskue. I en leder bragt i fagbladet Revision og Regnskabsvæsen bekræftes 

det at revisionspåtegningen med årene er blevet længere og mere komplekse i deres indhold og 

sværere at læse. Dog fastholdes det, at standardpåtegninger med veldefinerede begreber og præcis 

kommunikation er bedre, end hvis den enkelte revisor udarbejdede sin egen påtegning, som i første 

omgang kan være både letforståelig og enkel, men som i sidste ende kan komme i vanskeligheder 

ved fortolkningen af indholdet. Ensartethed i påtegningerne, sikrer ifølge forfatterne af Lederen 

Kurt Gimsing og Charlotte Jeppesen, at regnskabsbrugeren hurtigt og nemt kan identificere 

usædvanlige forhold
237

.  

 

I ovenstående redegøres der for, at offentligheden har svært ved at forstå retorikken og sproget i 

revisors påtegning. Påtegningen bliver aldrig dækkende for, at få den fulde forståelse af regnskabet, 

hvorfor man skal læse hele regnskabet, såfremt man ønsker det fulde billede af selskabet. 

Revisionspåtegningen er dog med årene blevet længere og mere kompleks i indhold og svære at 
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læse. Dog fastholdes det, at standardpåtegninger med veldefinerede begreber og præcis 

kommunikation, samt ensartethed er bedre end mere frie rammer for en påtegning. På denne måde 

kan påtegningen blive mere letforståelig og dette kan have betydning for, når offentligheden skal 

gøre brug af påtegningen til at forstå og vurdere en going concern betragtning.  

 

12.5.1 Modifikation af konklusion og supplerende oplysninger 

ISA 700, afsnit 16 kræver, at når revisor konkluderer, at regnskabet er udarbejdet i 

overensstemmelse med den valgte begrebsramme, skal erklæringen indeholde en konklusion uden 

modifikation. Er det dog i stedet revisors vurdering, at der er forhold, som gør, at konklusionen skal 

modificeres eller der skal medtages supplerende oplysninger, sker dette i overensstemmelse med 

ISA 705 og ISA 706. Det er naturligvis disse situationer, som er interessante, set i forhold til going 

concern, da der i relation hertil er et særskilt krav i ISA 570 omkring effekten på erklæringen.  Her 

skelnes der imellem om going concern forudsætningen er relevant, ikke relevant, samt om der er 

modvilje fra ledelsens side. Ved relevant forstås i denne sammenhæng, at going concern-

forudsætningen er relevant, såfremt virksomheden vurderer, at den kan fortsætte driften minimum et 

år ud i fremtiden fra balancedagen.  

 

12.5.1.1 Modifikation af påtegningen afledt af going concern forudsætningen 

I situationer, hvor revisor eller ledelsen har identificeret problemer med overholdelse af going 

concern forudsætningen, skal revisor modificere revisionspåtegning. Graden af modifikation 

afhænger af valg af regnskabsprincip samt ledelsens valg af omtale af usikkerheder. De forskellige 

omstændigheders påvirkning på revisionspåtegningen, fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 11 Beslutningsdiagram til brug for design af modificering af revisors uafhængige 

erklæring ved going concern forhold
238

 

 

 

12.5.1.2 Going concern forudsætningen er relevant, men der er væsentlig usikkerhed  

Såfremt anvendelsen af going concern forudsætningen er relevant, men der er væsentlig usikkerhed 

forbundet hermed, skal revisor afgøre om regnskabet 

(a) på en fyldestgørende måde beskriver det, der rejser betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, og ledelsens planer for at håndtere disse begivenheder eller forhold, samt 

 (b) klart anfører, at der er væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, som kan rejse 

betragtelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at den derfor kan blive ude af 

stand til at realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under den normale drift.  

I tilfælde af at forholdene er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet, skal der udtrykkes en konklusion 

uden forbehold, men gives en supplerende oplysning, der fremhæver den væsentlige usikkerhed 

knyttet til begivenheden eller forholdet, som giver anledning til tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften. Derefter skal der henvises til beskrivelsen af de relevante oplysninger om 

forholdene i regnskabet. (ledelsesberetningen i årsrapporten og eventuelle noter).  

                                                
238

 Egen tilvirkning med inspiration fra artikel i Revision og Regnskabsvæsen nr. 1. januar. 2013 ”Going 
concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar nu og i fremtiden” s. 21 (Tabel 1) 

Ledelsens vurdering Revisors vurdering

Ti ls trækkel ig omtale Uti l s trækkel ig omtale 

Ikke relevant valg

Omtale af væsentlig usikkerhed

Going Concern valgt som 

regnskabsprincip

Going Concern ikke valgt som 

regnskabsprincip

Supplerende oplysning 

vedr. forhold i  

regnskabet
Forbehold

Afkræftende  konklusion

Supplerende oplysning vedr. forhold i 

regnskabet

Relevant valg

Relevant valg
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Ved vurderingen af om de afgivne oplysninger er tilstrækkelige i regnskabet, skal det overvejes, 

hvorvidt oplysningerne klart gør brugeren opmærksom på risikoen for, at virksomheden ikke kan 

fortsætte med at realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under normal drift. Hvis der ikke 

gives tilstrækkelige oplysninger i regnskabet, skal revisor afhængigt af forholdene afgive enten en 

konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion. Forbeholdet eller den afkræftende 

konklusion skal indeholde en specifik henvisning til, at der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

 

12.5.1.3 Going concern forudsætningen er ikke relevant 

Hvis revisor på grundlag af revisionshandlinger og tilvejebragt information blandt andet effekten af 

ledelsens planer konkluderer, at virksomheden ikke vil være i stand til at fortsætte driften, skal der 

afgives en erklæring med afkræftende konklusion. Revisor konkluderer således uagtet de 

oplysninger, der fremgår af regnskabet, at going concern forudsætningen, der er anvendt ved 

regnskabsudarbejdelsen, ikke er relevant. 

 

12.5.2 Frigivelse af flere oplysninger i revisionspåtegningen 

Ovenstående klarlægger således, at der er helt nøjagtige retningslinjer og regler for, hvornår der kan 

afgives supplerende oplysninger eller forbehold. Afgivelse af flere supplerende oplysninger synes 

dog imidlertid at være en mulighed, for at minimere offentlighedens og mediernes kritik af revisor, 

da en supplerende oplysning ville kunne medvirke til, at offentligheden ikke ville have følt sig 

fejlinformeret gennem revisorpåtegning. Dette bekræftes i et interview med statsautoriseret revisor, 

Jens Røder, som tilkendegiver, at flere supplerende oplysninger måske havde været vejen frem de 

senere år taget i betragtning. Jens Røder udtaler endvidere, at havde der været flere supplerende 

oplysninger i de seneste års årsrapporter, havde den kritiske omtale af revisor formentlig været på et 

mindre niveau. Et øget brug af supplerende oplysninger havde således også indirekte medført, at 

ledelsen tidligere var inddraget i forholdene, og på denne måde ville revisor også fremstå bedre, og 

muligheden for at anklage revisor efterfølgende ville være mindre. Forslaget omkring flere 

supplerende oplysninger støttes op af tidligere bankdirektør, Jørn Astrup Hansen, som også ser 

muligheden i potentialet for flere supplerende oplysninger i revisionspåtegningen fremadrettet, 
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såvel som bagudrettet, set i lyset af de seneste års erhvervsskandaler med konkursramte banker
239

. 

Dette med begrundelse i, at aktionærer samt øvrige regnskabsbrugere således kunne være 

informeret tidligere om eventuelle problemstillinger, og ikke først når konkursen rammer.  

Revisionspåtegningerne er ligeledes blevet diskuteret i EU-kommissionens grønbog fra oktober 

2010 ”Læren om krisen”. Her rejses debatten omkring indholdet i revisors påtegninger og hvilke 

yderligere oplysninger, som bør gives til offentligheden, og i så fald hvordan de bør gives, for at 

minimere forventningskløften mellem regnskabsbrugeren og revisor. Det fremgår således af 

grønbogen, at der kan være behov for, at genoverveje revisors kommunikation til tredje mand, altså 

revisors påtegning. Dette kan ifølge EU-kommissionen være med til at øge værdien af den udførte 

revision, og dermed også øge tilliden til den eksterne årsrapport
240

. I lovforslaget fra EU-

kommission, som er en eftervirkning af EU-kommissionens grønbog, bliver det fastslået, at en 

mulighed for at øge tilliden til årsregnskaberne og dermed revisor er, ved at ændre på indholdet i 

påtegningen. Påtegningen skal jævnfør EU-kommissionens lovforslag ændres til, at omfatte 

yderligere specifikke oplysninger om den udførte revision. Det foreslås, at revisionspåtegningen 

skal indeholde flere oplysninger om den anvendte metode ved revisionen, herunder hvor stor en del 

af balancen, som er blevet verificeret direkte, altså ved substansrevision og hvor meget af 

revisionen, som er baseret på systemrevision. Derudover skal eventuelt forskellen i vægtningen af 

substansrevision og systemrevision i forhold til tidligere års revision forklares, og det anvendte 

væsentlighedsniveau ved revisionen skal ligeledes beskrives. Sidst men ikke mindst skal 

påtegningen indeholde en erklæring om den reviderede virksomheds situation, herunder især en 

vurdering af virksomhedens evne til at opfylde deres forpligtigelser i nærmeste fremtid og dermed 

være going concern.  I FSR’s høringssvar til EU-Kommissionens forslag om at ændre de nuværende 

revisionspåtegninger, støtter FSR op omkring forslag, i at ændre revisors påtegning således, at den 

bliver mere forståelig og mere kommunikativ. Dog stiller FSR sig skeptisk overfor de 

forhold/emner, som EU-kommissionen forslår ændret, da de ikke mener, at EU-kommissionens 

forslag til indholdet af revisors påtegning afspejler klarhed, men blot vil resulter i lange og uklare 

revisionspåtegninger, som regnskabsbrugeren ikke vil kunne forstå
241

. En pointe, som også nævnes 

i interviewet med statsautoriseret revisor og CFO, Sevgyl Abdulovski, hvor han tilkendegiver, at 

nutidens påtegninger er lange og uklare for regnskabsbrugerne.    

 

                                                
239

 Interview med tidligere bankdirektør og repræsentant dansk aktionærforening Jørn Astrup Hansen 
240

 EU Grønbogen ”læren om krisen” s. 9 
241

 FSR’s høringssvar af 12. december 2011 til ”Grønbogen Læringen om krisen” s. 15 
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Ovenstående forslag om en eventuel ændring af påtegningen, bakkes op af statsautoriseret revisor 

Jens Røder. Ved interview med Jens Røder udtaler han, at han er tilhænger af, at revisor skriver 

mere om going concern i revisionspåtegningen. Hans argumentation herfor er, at uanset hvad 

revisor skriver i revisionspåtegningen, har revisor altid en risiko. Dette hvad enten revisor udfører et 

godt eller dårligt stykke arbejde. At skrive mere om going concern betyder derfor ikke, ud fra Jens 

Røders optik, noget for revisors risiko, dog forudsat, at revisor har lavet sit arbejde ordentligt. At 

regnskabet er opstillet under going concern, og at revisor i revisionspåtegningen tilkendegiver, at 

going concern er drøftet med ledelsen, burde ikke forøge revisors risiko. Jens Røders holdning er 

derfor, at revisor kan gå skridtet videre, og forklare dybere om, hvad revisor har lavet under 

revisionsforløbet, for at vurdere going concern forudsætningen. I samme forbindelse, skal dog 

nævnes, at Jens Røder ikke støtter op omkring alle de nye tiltag i forhold til EU-kommissions 

lovforslag. 

 

En anden mulighed for revisor, ved at afgive flere oplysninger i revisionspåtegningen omkring 

going concern, er ved at følge Frankrigs standarder. Her skal påtegningen indeholde omfattende 

oplysninger om værdiansættelse af aktiver og risiko kaldet ”Justification of assessments”. Her skal 

revisor tage stilling til fundamentale risici og skøn forbundet med værdiansættelsen af væsentlige 

aktiver i regnskabet. Yderligere skal revisor i afsnittet tilkendegive, hvorvidt revisor er enig i 

værdiansættelsen eller ej. Statsautoriseret revisor, Jens Røder udtaler i interview, at han støtter disse 

krav, da det tvinger revisor til at gå i dybden med værdiansættelserne
242

. Værdiansættelser, som i 

høj grad under disse volatile markedsforhold, kan være afgørende for en virksomhed som going 

concern eller ej. Dette eksemplificeres blandt andet ved nedenstående udtalelse fra FSR’s formand, 

Morten Speitzer Renge: 

 

”Jeg kan godt forstå, at man i omverden spørger, hvordan en bank kan gå ned 8 måneder efter det 

seneste regnskab, hvor der var en blank påtegning. Man skal stadig huske, at vi har med værdier at 

gøre, som konstant bevæger sig op og ned fra dag til dag.” 

 

Også rekonstruktionsadvokater udtaler, at de mangler indhold i revisors påtegning omkring, hvad 

revisor og ikke mindst ledelsen har lagt til grund for deres vurdering af selskabet som going 

concern.  

                                                
242

IFAC http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/6046_1.pdf Læst d. 30. marts 2013 

http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/6046_1.pdf
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Ovenstående viser, at der er fokus på revisors påtegning fra politisk hold herunder EU igennem 

først grønbogen ”Læren om krisen” og derefter fremsatte lovforslag. Det er tydeligt, at EU ikke 

anser revisors påtegning for informativ nok for aktionær og offentlighed. At indholdet i revisors 

påtegning ikke er informativ nok, bekræftes af revisor og interessenter, idet påtegningen kritiseres 

for at være for lang og uklar, samt ikke bidrage med præcise beskrivelser af pågældende 

virksomheds karakteristika.  

Mere informativt indhold i revisors erklæring ved beskrivelser af revisors væsentlige vurderinger af 

potentielle risikofyldte regnskabsposter, kunne hæve værdien af påtegningen. Det ville også 

efterfølgende kunne bygge bro imellem virksomhed og offentlighed, da beskrivelsen ville hjælpe 

med til at forstå, hvorfor revisor ikke påtegnede regnskabet med en supplerende oplysning eller et 

forbehold omkring going concern, hvis dette var tilfældet.  

Hermed opnås en forståelse af, hvilket grundlag en vurdering er foretaget ud fra, og det kan bedre 

afklares efterfølgende, om revisor kan anklages for at have udført sit arbejde i overensstemmelse 

med gældende lov og standarder. Dette ville muligvis være med til at lukke noget af 

forventningskløften, som eksisterer omkring arbejdet med going concern i en virksomhed. 

Derudover ville det højne revisors troværdighed i offentligheden, hvis en mere transparent 

vurdering lå til grund for at vurdere, om et going concern forhold skulle have været nævnt i 

påtegningen.  
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12.6 Delkonklusion 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. For at revisor kan agere som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”, skal kravene omkring uafhængighed være opfyldt. Kravet om uafhængighed 

har til formål at hindre mulige interessekonflikter mellem samfundets krav til revisors arbejder og 

revisors personlige forhold. Revisor kan derved bevare sin dømmekraft og professionelle skepsis 

ved revisionen. Endvidere har revisors arbejde til formål at tilføje regnskabet troværdighed, hvilket 

skabes ved, at regnskabsbrugerne har tillid til, at revisor er kompetent og uafhængig. Revisor skal 

ligeledes i henhold til revisorloven § 16 stk. 1 ved udførsel af sit erhverv og ved afgivelse af 

erklæringer, overholde begrebet ”god revisionsskik”.   

Revisionsstandard 570 indeholder vejledning om revisors ansvar i forbindelse med revision af 

regnskaber, som er aflagt under hensyn til going concern‐forudsætningen. Revisor skal i henhold til 

ISA 570 afsnit 9 opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen om going concern ved udarbejdelse af regnskabet er passende. Yderligere skal 

revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkludere, hvorvidt der eksisterer forhold, der 

kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften. Af ISA 570 afsnit 13 

fremgår det, at revisor ved sin vurdering skal anvende en periode på mindst 12 måneder fra 

balancedagen. 

ISA 570 afsnit 10 henviser direkte til ISA 315. Heraf fremgår det, at revisor som led i sit arbejde, 

skal opnå en forståelse af virksomheden. Revisor skal derfor overveje, om der er begivenheder eller 

forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens 

evne til at forsætte driften. Revisor skal under hele revisionsprocessen fra planlægning til 

rapporteringsøjeblikket, foretage løbende vurderinger af, om virksomheden er going concern. 

Det er nødvendigt at inddrage forståelsen til kendskabet af virksomheden, for at revisor kan 

foretage sin vurdering af going concern. Dog er ISA 315 ikke altid overskuelig, set i forhold til, at 

kunne danne sig det overblik, der skal til, for at forstå virksomheden. Årsagen er en beskrivelse af 

mange enkeltforhold, samt at disse ikke leder til et samlet overblik. Det kan endvidere fastslås det, 

at revisor skal opnå et godt kendskab til virksomheden, for at kunne lave sin vurdering af going 

concern. Imidlertid anlægger ledelsen, i vores studier en virksomhedsniveau vurdering fremfor en 

korrekt aktivitetsbaseret vurdering til grund for going concern jævnfør delanalyse 1.  Dette 

udmøntes i at revisor mangler going concern materiale fra ledelsen, som de kan tage udgangspunkt i 

og basere deres revision på. Selvom revisor ikke har et udgangspunkt fra ledelsen, at vurdere going 
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concern ud fra, skal revisor på trods af dette opnå tilstrækkeligt revisionsbevis alligevel. Yderligere 

fremhæves det, at især partnerens involvering i revisionen fra start til slut er af særlig vigtig 

betydning for at identificere potentielle going concern problemstillinger.  Endvidere tilkendegiver 

kvalitetskontrollen, at manglende dokumentation i planlægningen er et problem. Dette set i 

sammenhæng med manglende partnerinvolvering igennem hele revisionsforløbet kan i værste fald 

medfører, at forhold, hvor der kun rejses betydelig tvivl om going concern, som kan bliver overset.  

En rotationsordning for revisor ville ikke have en signifikant betydning for revisors arbejde med 

going concern. Revisor skal hvert år foretage nye dybdegående analyser om virksomheden på 

makro, brancheniveau og på de nære omgivelser for at kunne udtale sig om going concern. 

Kendskabet til virksomheden burde dermed ikke være påvirket af tidligere års arbejde eller 

udskiftning i teamet, men nærmere af, at revisor skal foretage de nødvendige analyser jævnfør ISA 

315 for at foretage en korrekt vurdering af going concern jævnfør ISA 570. En rotationsordning 

kunne eliminere revisors forudindtagethed og sikre, at rette og nye analyser blev udarbejdet hvert år 

på den enkelte virksomhed. 

Nogle brancher er så komplekse, at en særlig uddannelse skal hjælpe revisor til at kunne forstå 

sammenhængen og kernen, i hvad de reviderer. Revisor ser i visse tilfælde ikke egne begrænsninger 

i forhold til at vurdere kvalifikationer og branchekendskab til at revidere visse virksomheder. I 

sidste ende kan det have betydning for revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. I den 

forbindelse må man se på mulighederne og potentialet i at gøre det nemmere for revisor, at udføre 

sit arbejde, uden at denne skulle risikere sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Forventningskløften er forskellen mellem det arbejde, offentligheden forventer revisor udfører, og 

det arbejde, som revisor rent faktisk udfører. For at opretholde tilliden til revisor, er det vigtigt, at 

regnskabsbrugerne, herunder interessenterne, er bekendte med det arbejde, som revisor udfører. 

Såfremt de forventninger, som offentligheden har til revisors arbejde er urimelige eller uberettiget, 

kan det have betydning for revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette kan være på 

trods af, at revisor rent faktisk leverer en professionel ydelse, som lever op til lovgivningsmæssige 

krav og god revisionskik. Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant har været sat mere 

i fokus under den finansielle krise, hvilket har medført en større kritisk stillingtagen til 

revisorstanden. Dette har medført, at revisor i en tid som denne, bør være mere åben omkring sit 

arbejde, og forklare overfor offentligheden, hvad man med rimelighed kan forvente af et 

revisionsforløb. Standarderne for revisors påtegning klarlægger helt nøjagtige retningslinjer og 
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regler for, hvornår der kan afgives supplerende oplysninger eller forbehold. Det er revisors 

påtegning, som danner udgangspunkt for revisors kommunikation, rapportering og talerør til 

omverdenen i forbindelse med den udførte revision. 

Afgivelse af flere supplerende oplysninger synes dog imidlertid at være en mulighed for, at 

minimere offentlighedens og mediernes kritik af revisor. En supplerende oplysning ville kunne 

medvirke til, at offentligheden ikke ville have følt sig fejlinformeret gennem revisorpåtegning. Mere 

informativt indhold i revisors erklæring, ved beskrivelser af revisors væsentlige vurderinger af 

potentielle risikofyldte regnskabsposter, kunne hæve værdien af påtegningen. Det ville også 

efterfølgende kunne bygge bro imellem virksomhed og offentlighed, da beskrivelsen ville hjælpe 

med til at forstå, hvorfor revisor ikke påtegnede regnskabet med en supplerende oplysning eller et 

forbehold omkring going concern, hvis dette var tilfældet.  

Yderligere har offentligheden svært ved at forstå retorikken og sproget i revisors påtegning. 

Revisionspåtegningen er med årene blevet længere og mere kompleks i indhold og svære at læse. 

Dog fastholdes det, at standardpåtegninger med veldefinerede begreber, men med mere præcis 

kommunikation, samt ensartethed, er bedre end mere frie rammer for en påtegning. På denne måde 

kan påtegningen blive mere letforståelig, og dette kan have betydning for, når offentligheden skal 

gøre brug af påtegningen til at forstå og vurdere en going concern betragtning.  

En afklaring af ovenstående ville højne revisors troværdighed i offentligheden, idet en mere 

transparent vurdering lå til grund for, at vurdere om et going concern forhold skulle have været 

nævnt i påtegningen. 
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13 Konklusion 

For at afdække hvilket informationsbehov offentligheden har krav på i relation til going concern 

vurderinger i danske selskaber, blev det undersøgt, hvilke vilkår begrebet er underlagt under den 

nuværende og tidligere økonomiske kriser. Samtidig hermed blev going concern vurderet i forhold 

til det eksterne regnskabs rolle samt interessenternes og offentlighedens anvendelse af begrebet. Ud 

fra dette blev følgende besvaret. 

Going concern er i henhold til ÅRL § 13 stk. 4 et af de grundlæggende kvalitetskrav, som stilles til 

årsrapporten. Kvalitetskravet er afgørende for, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og at 

regnskabsbrugerne kan anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag, i relation til relevante 

økonomiske beslutninger.  

I højkonjunkturer er going concern ikke underlagt samme bevågenhed, som under lavkonjunkturer, 

idet antallet af konkurser ikke er til stede, i samme omfang som under en højkonjunktur. Af samme 

årsag har det heller ikke offentlighedens bevågenhed under højkonjunkturer. Offentlighedens 

interesse stiger altså støt, i takt med udviklingen i konjunkturerne, men hænger dog ikke 

nødvendigvis sammen med behovet for en øget regulering.  

Informationsbehovet hos offentligheden understreger, at der er brug for en going concern vurdering 

i sammenhæng med det eksterne regnskabs rolle, som en nødvendighed for ressourceejerne, til at 

træffe beslutninger ud fra. Begrebet going concern aktualiserer problemstillingen, om at få en 

korrekt vurdering frem i en krisetid, for at skabe mest mulig værdi for investor og andre 

interessenter og ressourceejere. Prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven bekræfter going concern, 

som værende en væsentlig del af virksomhedens kommunikation til omverden. Der vil hverken 

bagudrettet eller fremadrettet kunne blive disponeret korrekt, i tilfælde af, at going concern ikke var 

at betragte, som en del af årsrapporten.  

Når ledelsen aflægger regnskabet ud fra en going concern forudsætning, og revisor erklærer sig 

herpå, har det stor værdi for alle interessenter. Alle interessenterne søger en tilstrækkelig leverance 

af eksternt regnskabsmateriale, for at kunne vurdere going concern, men med forskellige 

forventninger til denne informations tilstrækkelighed. Asymmetrien i behovet hos interessenterne 

bliver derved tydeligvis understreget. Dette tydeliggøres især ved asymmetrien imellem det, 

virksomhedens ledelse vil præsentere, og det, offentligheden og interessenterne egentlig har 

interesse i at vide.  
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Efter at have undersøgt ovenstående værdi og betydning af going concern begrebet for 

offentligheden, blev gældende regulering for ledelse og revisor gennemgået. Dette for at undersøge 

de udfordringer, som de står overfor. I relation, til vor præcisering af problemformuleringen, var 

ønsket i afhandlingen ikke, at komme med løsningsforslag, i så fald lovgivningen ikke var entydig 

nok jævnfør vores metodeafsnit. Konklusionen indeholder deraf centrale problemstillinger, der gør 

sig gældende inden for ledelsen og revisors arbejdsforhold, ved going concern vurderingen.  

Ledelsen har jævnfør ÅRL § 11 ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporten. Yderligere 

fremgår det af RV 1 afsnit 44-46, at virksomhedens ledelse i forbindelse med udarbejdelsen af 

selskabets årsrapport, skal foretage en vurdering af, om årsrapporten kan aflægges på going 

concern-basis. 

Revisor skal i henhold til ISA 570 afsnit 9 opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at 

ledelsens anvendelse af forudsætningen om going concern, ved udarbejdelse af regnskabet er 

passende. Yderligere skal revisor på baggrund af den opnåede revisionsbevis konkludere, hvorvidt 

der eksistere forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften.  

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. For at revisor kan agere som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”, skal kravene omkring uafhængighed være opfyldt. Kravet om uafhængighed 

har til formål at hindre mulige interessekonflikter mellem samfundets krav til revisors arbejder og 

revisors personlige forhold. Revisor kan derved bevare sin dømmekraft og professionelle skepsis 

ved revisionen. Endvidere har revisors arbejde til formål at tilføje regnskabet troværdighed, hvilket 

skabes ved, at regnskabsbrugerne har tillid til, at revisor er kompetent og uafhængig. Revisor skal 

ligeledes i henhold til revisorloven § 16 stk. 1 ved udførsel af sit erhverv og ved afgivelses af 

erklæringer, overholde begrebet god revisionsskik. Revisionsstandard 570 indeholder vejledning 

om revisors ansvar i forbindelse med revision af regnskaber, som er aflagt under hensyn til going 

concern forudsætningen.  

For at forstå, hvilket ansvar, som påhviler ledelsen, når going concern skal vurderes, kræver det en 

dybere fortolkning af ÅRL og RV 1. Dette virker ikke hensigtsmæssigt i et praktisk perspektiv for 

ledelsen. Dette er ikke det eneste område, hvor ledelsen har svært ved at forstå og fortolke 

lovgivningen. Afhandlingens studier viser også, at der ved ledelsens going concern vurderingen, 

ikke bevidst skelnes mellem at foretage en vurdering på virksomhedsniveau eller aktivitetsniveau. I 

relation til dette, bliver de nødvendige analyser potentielt ikke foretaget på aktivitetsniveau. 
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Yderligere angiver hverken ÅRL eller RV 1 konkrete retningslinjer for, hvordan ledelsen skal eller 

kan udføre deres vurdering omkring going concern. Ledelsen er bevidst, om deres ansvar i relation 

til going concern, herunder skønnet af, om virksomheden er going concern eller ej. Af RV 1, afsnit 

46 fremgår det, at ledelsen umiddelbart kan forlade deres vurdering af going concern på historiske 

data. Da lovgivningen ikke præcist definerer kravet af den fremtidige forventnings skøn, kan 

ledelsen, såfremt de ønsker det, vurdere going concern ud fra et mere bagudrettet perspektiv. 

Ledelsen mangler lovgivning/retningslinjer at forholde sig til, når de foretager deres going concern 

vurdering. Dermed opstår kravet til at udarbejde materiale først, når revisor efterspørger dette. 

Going concern vurderingen er og bliver subjektiv, og vurderingen er et skøn fra ledelsen. Dette er til 

ledelsens fordel, idet det er ledelsens subjektive vurdering, som ligger til grund for, om der skal 

udarbejdes dokumentation herfor eller ej, idet der ikke er præcise retningslinjer herfor. Endvidere 

kan det af ÅRL udledes, at der ikke fremgår direkte krav til, hvor lang en periode eller hvornår 

ledelsen skal vurdere going concern.  Ses der dog imidlertid på RV 1, kan det ud fra denne tolkes, at 

ledelsen bør vurdere going concern i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, og at 

vurderingen skal strække sig op til en periode på mindst 12 måneder. 

 

Af ovenstående kan det udledes, at revisor skal bruge ledelsens vurdering, til at danne sin vurdering 

af going concern. Imidlertid anlægger ledelsen, i vore studier en virksomhedsniveau vurdering 

fremfor en korrekt aktivitetsbaseret vurdering til grund for going concern.  Dette udmøntes i, at 

revisor mangler going concern materiale fra ledelsen, som de kan tage udgangspunkt i, og basere 

deres revision på. Selvom revisor ikke har et udgangspunkt fra ledelsen, til at vurdere going concern 

ud fra, skal revisor på trods af dette opnå tilstrækkeligt revisionsbevis alligevel.  

 

ISA 570 afsnit 10 henviser direkte til ISA 315. Heraf fremgår det, at revisor som led i sit arbejde, 

skal opnå en forståelse af virksomheden, for at kunne foretage sin going concern vurdering. Revisor 

skal derfor overveje, om der er begivenheder eller forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, 

der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften. Revisor skal under hele 

revisionsprocessen fra planlægning til rapporteringsøjeblikket, foretage løbende vurderinger af, om 

virksomheden er going concern. Det er en nødvendighed for revisor at inddrage forståelsen og 

kendskabet til virksomheden, for at revisor kan foretage sin vurdering af going concern. ISA 315 er 

dog ikke altid overskuelig, set i forhold til at kunne danne sig det overblik, der skal til, for at forstå 
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virksomheden. Årsagen hertil, er en beskrivelse af mange enkeltforhold, samt at disse ikke leder til 

et samlet overblik.  

 

I forlængelse af, at kendskabet til virksomheden er af væsentlig karakter, for at kunne identificere 

going concern forhold, har det været aktuelt, om en given rotationsordning kunne skade dette 

kendskab. Om hvorvidt kendskabet til virksomheden ville blive forværret med en rotationsordning 

eller forbedret, kan der ikke svares på, før en sådan ordning gennemføres. Revisor kan dog ikke 

udtale sig om going concern, hvis ikke revisor har det nødvendige kendskab til virksomheden. 

Revisor skal hvert år foretage nye dybdegående analyser, om virksomheden på makro, 

brancheniveau og på de nære omgivelser, for at kunne udtale sig om going concern. Kendskabet til 

virksomheden burde dermed ikke være påvirket af tidligere års arbejde eller udskiftning i teamet, 

men nærmere at revisor skal foretage de nødvendige analyser jævnfør ISA 315, for at foretage en 

korrekt vurdering af going concern jævnfør ISA 570. En rotationsordning kunne derimod eliminere 

revisors forudindtagethed, og sikre at rette og nye analyser blev udarbejdet hvert år på den enkelte 

virksomhed. 

Endvidere har revisors uddannelse været udsat for kritik, idet denne ikke tilrettelagt præcist imod 

enkelte brancher eller områder. Deraf er det nødvendigt, at revisor i alle tilfælde kigger på egne 

begrænsninger i forhold til at vurdere egne kvalifikationer og branchekendskab, når nye kunder skal 

revideres. Deraf kan det udledes, at nogle brancher er så komplekse, at en særlig efteruddannelse 

muligvis kan hjælpe revisor, til at kunne forstå sammenhængen og kernen i hvad de revidere. I 

sidste ende kan det have betydning for revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvis 

ikke offentligheden har den opfattelse, at revisor er sin opgave kompetent nok. I den forbindelse må 

man se på mulighederne og potentialet, i at gøre det nemmere for revisor at udføre sit arbejde, uden 

at skulle risikere sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Af ovenstående fremgår, det blandt andet, at ledelsen regnskabsretligt ikke har præcise 

retningslinjer, at forholde sig til, når ledelsen skal foretage sin going concern vurdering.  Deraf er 

det væsentligt, at se på selskabslovgivningen, for at se hvad denne beskriver om ledelsens 

forpligtelser, når det gælder risikostyring og kapitalberedskab. Områder der uomtvisteligt hænger 

sammen med at forblive going concern. Selskabsloven § 115, stk. 1, 2. pkt. foreskriver, at det er 

ledelsens opgave, at etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, som 

anses for nødvendige. Dette er væsentligt, set i forhold til going concern, idet dette er grundlaget for 
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ledelsens going concern vurdering. Når risikostyring skal håndteres, kan der ses på anbefalinger til 

god selskabsledelse ud fra Coporate Governance reglerne. Hvis disse følges, vil det potentielt give 

en reduceret risiko for konkurs, men det kræver, at de rette risikohåndteringssystemer 

implementeres af ledelsen, for at kunne afdække og eliminere risici. Det er dog kun klasse D, der er 

forpligtet til at rapportere i forhold til Coporate Governance reglerne. Således er det kun til 

inspiration for øvrige regnskabsklasser. Derfor bør det overvejes, om retningslinjerne skal ændres, 

således at mindre selskaber bliver gjort mere ansvarlig for selskabets ledelse og risikostyring. 

Afhandlingens studier viser, at danske selskabers ledelser har et større behov end tidligere, for at 

kunne styre og eliminere risici i forbindelse med finanskrisen. Denne analyse viser også, at danske 

selskaber har vide rammer, til at håndtere deres risici, men ikke præcise og enkle værktøjer, til at 

foretage en risikostyring. De værktøjer der er udviklet til risikostyring, er imidlertid ikke 

tilstrækkelige og håndterbare for virksomheder i mindre regnskabsklasser. Derudover fremgår det af 

SEL § 115, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid skal være forsvarligt, herunder at der er 

tilstrækkelig likviditet, til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser. Det er 

centralt i forhold til going concern og ledelsens ansvar selskabsretligt, at virksomhederne har 

likviditet. Evnen til at holde en tilstrækkelig likviditet, og dermed modstå going concern forhold, er 

der, hvor de fleste selskaber bliver begrænsede i ledelsens og ikke mindst offentlighedens øjne. 

I forlængelse af de selskabsretlige regler, og forpligtelsen til at etablere de fornødne procedurer for 

risikostyring, og dermed håndtering af going concern risikoområder, er det interessent at betragte 

ledelsen og deres kompetencer, for at se hvad der påhviler dem, ved udførelsen af deres hverv. 

Ledelsen og bestyrelsen er underlagt vanskelige arbejdsvilkår, idet der ikke er krav til deres 

sammensætning, og de enkeltes kompetencer jævnfør SEL § 111. Det er i høj grad op til bestyrelsen 

selv, at evaluere egen indsats, for at se, om arbejdet udføres fornødent. Dette kombineret med, at 

der bliver stillet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, end før krisen indtraf, har en 

tendens i retning af, at danske virksomhedsledelser bliver betvivlet i, om de er kompetente nok, til 

at udfører deres hverv mest hensigtsmæssigt. Dette har finanstilsynet nu taget konsekvensen af, og 

fører derfor tilsyn med bestyrelsesmedlemmers kompetencer i pengeinstitutter og 

pensionsselskaber. Det kan på baggrund af dette, overvejes om der lovgivningsmæssigt skal være 

skærpede krav til bestyrelsens/ledelsens arbejde for danske selskaber generelt. 

Ledelsen er ydermere forpligtet, til at oplyse om forventninger i ledelsesberetningen, vedrørende 

relevante risici, som de har identificeret. Ledelsesberetningen er en del af virksomhedens 
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kommunikation med omverdenen. Ledelsesberetningen begrænses i dens potentiale og værdi af 

følgende årsager. Ledelsen ønsker ikke at levere virksomhedskritiske informationer videre til 

offentligheden, hvilket giver udslag i at ledelsesberetningen bliver en gentagelse af sidste års 

beretning. Ledelsesberetningen er yderligere blevet begrænset af de seneste års liberaliserende 

regulering, hvor det ikke længere er et krav, at ledelsesberetningen revideres, men at denne blot er 

retvisende. Dette kan i sidste ende have en konsekvens for vurderingen af going concern, idet 

forhold herom skal fremgå af ledelsesberetningen.   

 

Når ledelsen har foretaget sin going concern vurdering, er det revisors pligt at revidere denne, for 

derefter at erklære sig herpå. Efterfølgende kan selskabet gå konkurs, uden at revisor kan have 

bemærket noget i påtegningen, hvilket danner udgangspunkt for forventningskløften.  

Forventningskløften er forskellen mellem det arbejde offentligheden forventer revisor udfører, og 

det arbejde som revisor rent faktisk udfører. For at opretholde tilliden til revisor, er det vigtigt, at 

regnskabsbrugerne herunder interessenterne er bekendte med det arbejde, som revisor udfører. 

Såfremt de forventninger, som offentligheden har til revisors arbejde, er urimelige eller uberettiget, 

kan det have betydning for revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette kan være på 

trods af, at revisor rent faktisk leverer en professionel ydelse, som lever op til lovgivningsmæssige 

krav og god revisionskik. Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant har igennem den 

finansielle krise været sat mere i fokus, hvilket har medført en større kritisk stillingtagen til 

revisorstanden. Dette har ligeledes medført, at revisor i en tid som denne, bør være mere åben 

omkring sit arbejde, og forklare overfor offentligheden, hvad man med rimelighed kan forvente af 

et revisionsforløb. Standarderne for revisors påtegning klarlægger helt nøjagtige retningslinjer og 

regler for, hvornår der kan afgives supplerende oplysninger eller forbehold. Det er revisors 

påtegning som danner udgangspunkt for revisors kommunikation, rapportering og talerør til 

omverdenen i forbindelse med deres udførte revision. 

Afgivelse af flere supplerende oplysninger kunne være en mulighed, for at minimere 

offentlighedens og mediernes kritik af revisor. En supplerende oplysning ville kunne medvirke til, 

at offentligheden ikke ville have følt sig fejlinformeret gennem revisors påtegning. Mere 

informativt indhold i revisors erklæring, ved beskrivelser af revisors væsentlige vurderinger af 

potentielle risikofyldte regnskabsposter, kunne hæve værdien af påtegningen. Det ville også 

efterfølgende kunne bygge bro imellem virksomhed og offentlighed, da beskrivelsen ville hjælpe, til 
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med at forstå hvorfor revisor ikke påtegnede regnskabet med en supplerende oplysning eller et 

forbehold omkring going concern, hvis dette var tilfældet.  

Yderligere har offentligheden svært ved at forstå retorikken og sproget i revisors påtegning. 

Revisors påtegning er med årene blevet længere og mere kompleks i indhold, og sværere at læse. 

Dog fastholdes det, at standardpåtegninger med veldefinerede begreber, men med mere præcis 

kommunikation, samt ensartethed er bedre end mere frie rammer for en påtegning. På denne måde 

kan påtegningen blive mere letforståelig, og dette kan have betydning for når offentligheden skal 

gøre brug af påtegningen, til at forstå og vurdere en going concern betragtning. En afklaring af 

ovenstående ville højne revisors troværdighed i offentligheden, idet en mere transparent vurdering 

lå til grund, for at vurdere om et going concern forhold skulle have været nævnt i påtegningen. 
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14 Perspektivering 

Vi indledte afhandlingen med en redegørelse om, at offentligheden i høj grad ikke forstår, hvorledes 

det kan lade sig gøre, at revisor kan påtegne et selskabs årsrapport, hvorefter det går konkurs uden 

bemærkninger i påtegningen fra revisor. Ved at kigge på revisor og ledelsens retningslinjer samt 

inddrage nære interessenter, kunne dette bringe et nyt lys på hvordan going concern vurderingen 

foretages. Dette har tilvejebragt en konklusion, hvor der fremhæves flere problemstillinger både fra 

revisor og ledelsens perspektiv. Nogle af dem er væsentlige at se nærmere på i et fremtidsnært 

perspektiv. Det skyldes lovgivningen kan fremstå utilstrækkelig, set i lyset af disse nyligt 

fremkomne problemstillinger. Forstået således, at en ændring i nuværende lovgivning, kunne 

imødekomme informationsbehovet bedre hos offentligheden.  

Ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv, er en af de tydeligste mangler, at lovgivningen og 

retningslinjerne er svære at forholde sig til, når ledelsen foretager sin going concern vurdering. 

Going concern vurderingen er og bliver subjektiv, og vurderingen er et skøn af ledelsen. Dette er til 

ledelsens fordel, idet det er deres subjektive vurdering, som ligger til grund for, om der skal 

udarbejdes dokumentation herfor eller ej. Samtidig viser afhandlingens studier, at danske selskabers 

ledelser har et større behov end tidligere, for at kunne styre og eliminere risici i forbindelse med 

finanskrisen, blandt andet for at overholde selskabslovgivningen, om at have de fornødne 

risikoprocedurer. Vor afhandling viser også, at danske selskaber har vide rammer, til at håndtere 

deres risici, men ikke præcise og enkle værktøjer, til at foretage en risikostyring. Kunne det være 

muligt, at hjælpe danske ledelser på vej, ved at sammensætte de to ovenstående forhold i en ny 

kontekst. Således, at going concern vurderingens skøn udsprang af den vurdering, der blev lavet, 

når man etablerer de fornødne risikoprocedurer. Dette kunne eksempelvis være, ved at gøre det 

lovpligtigt for virksomheder at udarbejde et lettere ”risikobillede” ud fra enkle retningslinjer 

vedrørende ”Best Practise”. Kompleksiteten for et sådan lovpligtigt ”risikobillede” kunne stige, alt 

afhængig af regnskabsklasse. Informationen kunne opdateres årligt, og ligge til grund for revisors 

going concern vurdering. Deraf ville revisor have noget at tage udgangspunkt i ved sin going 

concern vurdering, og bedre kunne udfordre ledelsen på dette grundlag. Yderligere ville 

offentligheden efterfølgende, hvis en konkurs indtraf, kunne tage udgangspunkt i, om ledelsen har 

kigget på sin risikoappetit, og taget konsekvenserne af dette, samt om revisor har udfordret 

materialet tilstrækkeligt. I forhold til en gennemførsel af dette, ville det betyde en ændring i både 

den gældende regnskabslovgivning og selskabslovgivning, men det ville også forene de to krav om 

det samme mål. Ydermere ville det muligvis kunne hjælpe danske ledelser, til at betragte 
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virksomheden som going concern ud fra et aktivitetsniveau fremfor et virksomhedsniveau, og 

dermed tvinge det lovgivningen allerede foreskriver virksomhederne bør gøre. Især hvis det for 

eksempel skal dokumenteres, og ligge tilgængeligt ved besøg af revisionen. 

Den anden væsentlige udfordring, befinder sig i revisors kommunikation med omverdenen, når det 

gælder going concern. Det er tydeligt at revisors rolle, som offentlighedens tillidsrepræsentant, er 

udsat på grund af revisors manglende evne til at rapportere forståeligt til offentligheden. Retorikken 

og sproget i revisors påtegning skal blive bedre, ved at være letlæselig for regnskabsbruger. 

Derudover ville det være meget anvendeligt, hvis revisor kunne udtrykke sine konklusioner tydeligt 

omkring hvorfor virksomhedens regnskab er retvisende, og dermed aflagt på going concern vilkår. 

Dette kunne gøres ved mere informativt indhold i revisors erklæring. Eksempelvis ved beskrivelser 

af revisors væsentlige vurderinger af potentielle risikofyldte regnskabsposter. Herunder kunne en 

vurdering af ovenstående afsnit omkring virksomhedens ”risikobillede” inddrages, således at det i 

påtegningen tydeligt fremgår, hvad der ligger til grund for revisors vurdering af going concern. På 

denne måde kan påtegningen blive mere letforståelig, og dette kan have betydning for, når 

offentligheden skal gøre brug af påtegningen til at forstå og vurdere en going concern betragtning. 

Det ville også efterfølgende, kunne bygge bro imellem ledelse og offentlighed, ved en konkurs, da 

beskrivelsen ville hjælpe med til at forstå, hvorfor revisor ikke påtegnede regnskabet med en 

supplerende oplysning eller et forbehold omkring going concern, hvis dette var tilfældet. En 

afklaring af ovenstående, ville muligvis højne revisors troværdighed i offentligheden, hvilket må 

være målet i disse år, hvor revisor desværre ofte fremhæves negativt i medierne, og anklages når 

virksomheder går konkurs. 
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Bilag 1. 

Spørgsmål til rekonstruktionsadvokater: 

Indledende 

1. Hvordan er jeres arbejdsforhold er ændret efter den finansielle krises indtræden? 
i. Når et selskab ender hos jer I en forbindelse med en rekonstruktion,  

hvor ofte ender det så procentmæssigt med en konkurs?  
ii. Hvordan kan man foregribe en rekonstruktionsituation? Hvilke parter 

spiller en rolle i det i praksis? 
 

2. Hvordan foregår en rekonstruktion praktisk set, fra når I overtager virksomheden. 
Hvilke analyser foretager I jer for at rette op på selskabet?  

i. Mener I der kunne have været gjort noget anderledes før de fleste 
rekonstruktioner? 

ii. Hvad mener I der kunne gøres for at undgå flere pludselige 
rekonstruktioner/konkurser, som ikke er set af revisor eller andre 
samarbejdspartnere. 

iii. Samarbejder I med Bank/revisor/kunder leverandører: Beskriv 
gerne dette forhold og dialogen mellem parterne. 

I forhold til revisors arbejde:  

3. Hvordan kender I begrebet Going Concern og at revisor skriver under på fortsat drift 1 
år ud fra balancedatoen? 
 

4. Hvordan forholder I jer til revisors påtegning i jeres rekonstruktionsarbejde? Hvilken 
værdi tillægger i den? 
 

i. Gør det nogen forskel for dig, at revisor erklærer sig om going concern? 
ii. Forestiller du dig at revisor burde reagere tidligere når et selskab går 

konkurs? 
iii. Ville flere informationer fra det interne regnskab kunne være med til at 

undgå rekonstruktioner og konkurser eller i hvert fald tidligere gøre 
opmærksom på det og afvikle en virksomheds dårlige drift tidligere? 
 

5. Syntes du/I, at det i kraft af din position som rådgiver i rekonstruktionssager og 
privatperson at det er muligt at forudsige om en virksomhed kan eksistere 1 år ud i 
fremtiden? 
 
I forhold til ledelsens/selskaber arbejde: 
 

6. Hvad forventer du af en virksomheds ledelse i samarbejdet med jer under en 
rekonstruktion? 

a. Hvordan foregår det typisk? 
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7. Hvordan syntes I som rekonstruktører at der er informationskløfter imellem Jer, 
bestyrelse, direktion, revisor og bakedet I er vidende om og det ledelsen og bestyrelsen 
er vidende om? 
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Spørgsmål til erhvervsrådgiver: 

Indledende 

1. Hvordan syntes I jeres arbejdsforhold er ændret efter den finansielle krises 
indtræden? 

a. Anvender du mere tid på kunderne og kreditvurderinger, efter den finansielle 
krises indtræden? 

b. Hvordan kreditvurdere I?¨ 
c. Hvor meget af dit arbejde går med at forstå virksomhedens branche og 

omgivelser? Herunder at sætte dig ind i strategiske overvejelser for fremtiden 
ved gennemgang af budgetter, forecast, forretningsudvikling/ideer osv. 
Indhenter I som riskoanalyser på brancheniveau? 

d. Ville I have nemmere ved at kreditvurdere, hvis der lå flere offentlige 
tilgængelige oplysninger omkring virksomhedens interne regnskab og ikke bare 
årsrapporten? 
 

I forhold til revisors arbejde: 

2. Kender du begrebet Going Concern? 
3. Anvender i revisors påtegning i årsrapporten når i skal kreditvurdere et selskab? 

a. Hvilken værdi tillægger i den? 
b. Gør det nogen forskel for dig som rådgiver, at revisor erklærer sig om going 

concern? 
c. Er du fra kundens revisor blevet udbedt materiale eller udtalelse, der bekræfter 

en kundes evne til at fortsætte driften? Sker det ofte?  
d. Føler I jer forpligtet til at meddele revisor, hvis jeres kunde har svært ved at 

fortsætte driften?  
4. Syntes I som Bank at der informations gap mellem det I er vidende om og det ledelsen 

og bestyrelsen  og revisor er vidende om? 
5. Syntes du, at det i kraft af din position som rådgiver og privatperson, er muligt at 

forudsige om en virksomhed kan eksistere 1 år ud i fremtiden? 
 
 
I forhold til ledelsens/selskaber arbejde: 

6. Hvad forventer du af en virksomhedsledelse i samarbejdet med jer? 
a. Har du oplevet ændringer i ledelsens arbejde efter den finansielle krises 

indtræden? 
b. Hvad syntes du karaktiser en stærk ledelse eller virksomhedsleder/ejer? 

i.  Inkludere det stærke strategiske retninger og mål for virksomheden og 
evne til at opfylde dem. Hvad adskiller dem der ikke når dem fra dem der 
når dem? 

c. Hvorledes retfærdiggør en virksomhedsejer overfor jer at de er I fortsat drift, 
hvis der er tvivl om det? 

7.  Hvilken værdi opfatter i Ledelsen tillægger i revisors og dennes påtegning? 
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Spørgsmål til ledelsen:  

1. Hvordan syntes du ledelsens arbejdsforhold er ændret efter den finansielle krises    

 indtræden?  

 

 

2. Hvad forventer du af revisors arbejde? 

a. Hvordan ser I på revisors arbejde? Hvilken dialog har I med revisor? 

b. Hvor dybt mener du revisor operer i at forstå jeres virksomhed. Mener I at han er 

offentlighedens tillidsrepræsentant? 

c. Har du oplevet ændringer i revisors arbejde efter den finansielle krises indtræden? 

d. Hvilken værdi tillægger i revisors påtegning? 

i. Ville det betyde noget for jer om revisor erklære sig på at I er going concern 

1 år efter balancedagen? 

e. Hvordan forholder de sig til jeres skøn om at være i fortsat drift going Concen? 

i. Har I udført ovenstående arbejde og hvordan forholder revisor sig til det, hvis 

han forholder sig til det? 

 

3. Hvordan syntes I at det I er vidende om og det revisor og bestyrelse er vidende om adskiller 

sig fra hinanden? 

 

4. Vil i kunne dele flere oplysninger om det interne regnskab og dermed forøge værdien for 

regnskabsbrugerne. 

 

5. Hvordan foretager i som ledelse en vurdering/skøn af om I som selskab er    

Going Concern (i fortsat drift)? 

a.  Hvor meget af din tid går med strategiske overvejelser for fremtiden, herunder   

  gennemgang af budgetter, forecast, forretningsudvikling/ideer osv.  

b. Udarbejder I som selskab risikoanalyser, der anvendes strategisk for fremtiden? 

6.  Hvor tæt føler I banken følger Jer I forhold til revisionen? Hvem kommer tættest på? 
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Spørgsmål til revisor:  

 

1. Hvordan syntes du revisors arbejdsforhold er ændret efter den finansielle krises    

 indtræden?   

 

2. Hvad er din overordnede holdning til konkurser og det offentligheden har at udsætte på 

revisors arbejde? 

3. Revisors teoretiske ramme: Synes du reglerne, der regulerer området Going Concern, er 

præcise nok i dag eller hvordan mener de, de i burde forbedres? 

 

4. Hvad forventer du af ledelsens arbejde? 

a. Hvordan ser I på ledelsens arbejde i processen med at afdække om de er Going 

Concern? Hvilken dialog har I med ledelsen? 

b. Hvad syntes du karakteriser en stærk ledelse? 

i. Inkluderer det stærke strategiske retninger og mål for virksomheden og evne 

til at opfylde dem. Hvad adskiller stærke fra svage ledelser? Skeln gerne 

imellem bestyrelse og direktion.  

c. Har du oplevet ændringer i ledelsens arbejde efter den finansielle krises indtræden? 

i. Herunder hvorledes de dokumenterer deres arbejde i forhold til Going 

Concern  

d. Hvilken værdi opfatter i ledelsen tillægger i revisors påtegning?  

e. Hvordan forholder I jer praktisk set til ledelsens skøn om at være i fortsat drift going 

Concersn 

 

5. Hvad syntes I grundlæggende om at erklærer jer på at selskaber er going concern 1 år efter 

balancedagen og det usikkerhedsmoment der ligger i dette? 

 

6. Er der forskel imellem det I er vidende om og det ledelsen og bestyrelsen er vidende om? 

 

7. Er I af den opfattelse at hvis der deles flere oplysninger om det interne regnskab kan 

værdien forøges for regnskabsbrugerne med henblik på going concern vurderingen. 

 

8. Hvordan foregår dit arbejde med at forstå virksomhedens branche og omgivelser? 

a. Herunder at sætte dig ind i strategiske overvejelser for fremtiden ved gennemgang af 

budgetter, forecast, forretningsudvikling/ideer osv.  

b. Indhenter I som riskoanalyser på brancheniveau? 

c. Mener du ledelser i danske selskaber ligger inde med sådanne oplysninger og at de er 

tilgængelige for Jer? 

 

9. Er der behov for forbedringer i forhold til reguleringen af going concern? 

a. Hvordan håndteres det i praksis? Er der problemer, i givet fald hvilke og på hvilket 

niveau? 

b. Skal revisor udtale sig mere eksplicit om going concern? 

c. Hvordan syntes du ledelsens going concern proces foregår og kunne det gøres 

anderledes? 
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Bilag 2 

Referat af interview med rekostruktionsadvokater 

Vi har den 19/11-2012 kl. 16.00 afholdt møde med advokaterne Anne Birgitte Gammeljord og 

Peter Carlstedt Nørtved fra advokaterfirmaet Gorrissen & Federspiel. Mødet fandt sted på 

adovakternes kontor beliggende H.C. Andersen Boulevard 12 i København K. Den overordnet 

dagsorden på mødet var problematikker i forbindelse med going concern set fra en 

rekonstruktør/advokats synsvinkel.  

Interviewedes personprofil: 

 
Peter Carlstedt Nørtved (Senioradvokat)  
 
 

Peter Carlstedt Nørtved er tilknyttet Insolvens & 
Rekonstruktion.Peter Carlstedt Nørtved har tidligere været 
manuduktør i obligationsret på Københavns Universitet og har 
siden 2006 undervist i kontraktskoncipering på 
advokatfuldmægtiguddannelsen.Peter Carlstedt Nørtved har 
løbende beskæftiget sig med international privat- og procesret, 
herunder som manuduktør og i forbindelse med sit 
studieophold på University of Oxford, hvor han endvidere 
studerede engelsk selskabsret og EU-ret.  

 

 
Arbejdserfaring 

Gorrissen Federspiel 2007 -  
Bang & Regnarsen 2003 - 2007  
Kromann Reumert 1996 – 2003 
Uddannelse 

Møderet for Højesteret 2011 
Møderet for landsret 2004  
Magister Juris, University of Oxford 2001  
Advokat 1999  
Cand.jur., Københavns Universitet 1996 
 
Medlemskaber 

Danske Insolvens Advokater 

 

 
Anne Birgitte Gammeljord (Advokat, Partner )  
 
Anne Birgitte Gammeljord er tilknyttet Insolvens & 
Rekonstruktion. Anne Birgitte Gammeljord har siden 1980, 
som rådgiver, tilsynsførende og kurator været beskæftiget 
med alle retsområder som virksomheder, herunder indenfor 
den finansielle sektor i økonomisk krise, kan komme i berøring 
med. Anne Birgitte Gammeljord har igennem 8 år været 
medlem af Advokatnævnet og i perioden 2003-2009 medlem 
af Advokatrådet. Hun har endvidere i 2009 været præsident 
for The Council of Bars and Law Societies of Europe  (CCBE) 

 
 
 

 
Arbejdserfaring 

Gorrissen Federspiel 1980 -  
Partner, Gorrissen Fedespiel siden 1988 
 
Uddannelse 

Møderet for Højesteret 1989  
Møderet for Landsret 1983  
Advokat 1983  
Cand.jur., Københavns Universitet 1980 
 
Medlemskaber 

Kuratorforeningen  
Foreningen af Danske Insolvens & 
Rekonstruktionadvokater  
INSOL  
Dansk Forening for Arbejdsret  
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL-43) 
Fellow of European Law Institut  
Begge med speciale indenfor rekonstruktionsret, 
insolvens 

 
 

Emne: Going Concern set ud fra rekonstruktionsadvokaters perspektiv. 

Introduktion til rammer for rekonstruktion: 

Ifølge Anne Birgitte Gammeljord er problematikken i forhold til going concern særligt aktuel ved 
deres arbejde i forbindelse med rekonstruktioner. Her ser de som rekonstruktører ofte at selskaber 
typisk kommer til dem når det er for sent, og der ikke er noget at stille op. Årsagen hertil er 
hovedsagligt, at ledelsen er for optimistisk og ikke tidligt nok i forløbet vil indse, at de er nødsaget 
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til at få hjælp således at de kan få rettet op på økonomien og få selskabet på rette kurs igen.  
Endvidere er der også i mange tilfælde tale om uprofessionelle ledelser og samtidig stiller revisor 
sig ikke kritisk nok i forhold til de vurderinger som ledelsen gør sig. Anne Birgitte Gammeljord 
mener at en af årsager hertil kan være at revisor gennem de seneste år hovedsagligt har tjent sine 
penge ved rådgivningsopgaver, således at revisionshonoraret kun udgør en lille andel af det 
samlede honorar. Dette mener at advokaterne har en indvirkning på revisors uafhængighed. 

Samtidig stiller både Anne Birgitte Gammeljord og Peter Nørtved spørgsmålstegn ved revisors 
arbejde, idet de har set adskillige regnskaber hvor der er afgivet blank påtegning, hvorefter 
selskabet er gået konkurs bare et par uger efter aflæggelsen af årsrapporten.  

Hvis ikke to af følgende muligheder gennemføres i praksis går selskabet konkurs: 

 Kreditorordning 

 Udskiller driften og bevare den sunde del. 

Der skal være likviditeten til at gennemføre en rekonstruktion, da det er vældig omkostningsfuldt 
set i forhold til honorar til advokat, revisor og andre tillidsmænd. Man er kommet ud hvor man har 
forsøgt alt.  

Ofte foregår der et nært samarbejde mellem revisor, ledelse, rekonstruktionsadvokaterne og 
Bankerne, under en rekonstruktion. Ofte ender det med en konkurs pga. ledelsen allerede har 
drevet selskabet derud, hvor der ikke er mere likviditet at arbejde med længere. Likviditeten er i 
mange selskaber undervurderet af både af ledelse og revisor. Der er som regel lavet budgetter 
inden en rekonstruktion, der er meget optimistiske og knap så detaljeret. Under rekonstruktionen 
nedbrydes det og ofte og bliver mere detaljeret. Oftest er erfaringen fra 
rekonstruktionsadvokaterne, at det er et helt basalt niveau, der skal handles på under en 
konstruktions sag. Hvad er indtægter og udgifter? Hvad er de likviditetsmæssige virkninger? Det er 
ikke alle revisorer der kan være med i en rekonstruktion af kompetencemæssige årsager. Det er et 
stort analysearbejde og kræver meget at vurdere sådan en situation. Især likviditeten er i fokus 
under forløbet. 

Nogle anvender rekonstruktion, som et pusterum for at reetablere driften og undgå at komme i 
yderligere vanskeligheder eller at der kommer yderligere krav. 

Rekonstruktionsadvokaterne giver udtryk for at når der arbejdes med visse sager mangler de at se 
selskabet har en bæredygtig ide og at det ofte lander til rekonstruktion af den årsag. Ofte mangler 
de at se udtryk for strategier og visioner. Et sted er ledelsesberetninger, men disse er intetsigende. 

Spørgsmål: Hvilke problematikker ser I i forhold til going concern begrebet? 

I forhold til ledelsen blev der i drøftet følgende problemstillinger ved en rekonstruktion altså 
inden en nærtstående konkurs er forestående? 

Svar: Ofte burde ledelsen have handlet tidligere. Ledelsen er ofte for optimistiske i deres vurdering 
af virksomheden. De venter eksempelvis på specifikke ordre, der skal afhjælpe situationen. 
Ledelsen bruger ofte revisor og deres blanke påtegning, som et forsvar for at der ikke er foretaget 
noget inden konkursen/rekonstruktionen indtræffer. 

Det opfattes tit som om ledelsen er stærkere end revisor i det historiske arbejde der foretaget når 
selskabers regnskaber vurderes ved en rekonstruktion. Revisor har ikke udfordret materialet nok 
undervejs, 

I forhold til revisor blev der i drøftet følgende problemstillinger ved en rekonstruktion altså 
inden en nærtstående konkurs er forestående? 
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Revisor er ofte for gode til at forlade sig på ledelsens vurdering af selskabet. Eksempelvis når de 
fremviser dokumentation for en ordre som er på et andet sprog end dansk. Her er erfaringen at 
den dokumentation, der indhentes ikke altid bliver vurderet og testet grundigt nok. Det er 
opfattelsen efterfølgende når der kommer andre øjne på sagen. 

Rekonstruktionsadvokaterne mener ikke revisor er tæt nok på kunden, når de forlader sig på 
kundens dokumentation og ikke er kritiske nok. Rekonstruktionsadvokaterne sætter 
spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed fordi de kan se at kunden og selskaberne ikke får 
værdi af den revision der gennemføres. Det får de af skatteassistancen og anden assistance. 
Dermed nedprioriteres revisionen jævnfør rekonstruktionsadvokaterne 

Mange revisioner gennemføres og påtegninger udføres hvor der er taget forbehold for næsten hele 
regnskabet, men det er aflagt alligevel. På forventning om fortsat drift. Tit oplever de der er optaget 
aktiver i regnskabet, som slet ikke kan realiseres til den værdi, der står i regnskabet.  

Ofte ses også at yngre revisorer optræder under revisionen og spørgsmålet bliver rejst om de får 
stillet de rigtige spørgsmål og har den viden, der skal til trække det ud som underskrivende revisor 
skal anvende til sin endelige risikovurdering. 

Rekonstruktionsadvokaterne betvivler i visse tilfælde kendskabet til det enkelte selskab fra revisors 
side. 

Der er meget forskel på revisorer. Nogle ses indblandet i flere rekonstruktioner end andre. Ofte 
kommer der ramte selskaber hvor det igen er samme revisor, der er set indblandet i en 
rekonstruktion igen og igen. 

Spørgsmål: Hvilken aktie har rekonstruktionsadvokater i at få budskabet frem om hvordan 
vurderingen af going concern er korrekt?  

Der blev givet udtryk for at en tidligere vurdering og alarmering af offentligheden fra revisors side 
ville føre til at kunne rekonstruere selskaber tidligere og afhjælpe konkurser. 

Omvendt afhjælper revisor mange konkurser ved at hjælpe ved såkaldte 
rekonstruktioner/omstruktureringer for kunderne. Lave aftaler med leverandører. Forhandler med 
banken. 

Spørgsmål: Syntes du, at det i kraft af din position som rådgiver i rekonstruktionssager og 
privatperson at det er muligt at forudsige om en virksomhed kan eksistere 1 år ud i 
fremtiden? 

Det er for lidt kun at se et år ud i fremtiden! Hvis en virksomhed er levedygtig, må man være i 
stand til at vurdere om forudsætningerne for den overlevelse også er der på kort sigt. Revisor bør 
have kendskabet til dette og kunne lave en vurdering, der strækker sig længere end et år ud i 
fremtiden. Eksempelvis ved at kende til makroforhold som udviklingen på ravårer/valuta og risici 
herunder.  
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Bilag 3 

Se bagvedlagte CD’ er indeholdende interviews udført af afhandlingens forfattere. For yderligere 

information om personer. Se metodekapitel. 


