
        

 

 

Hvornår og hvordan skal revisionserklæringer i 

årsregnskaber informere regnskabsbruger ved tvivl 

om going concern, og hvilke konsekvenser vil 

IAASB’s forslag til ny revisionserklæring have? 
 

When and how must the auditor’s report in financial statements inform the 

user of doubt about going concern, and which consequences will IAASB’s 

proposal for a new auditor’s report have?  
 

 

 

 

 
Copenhagen Business School 2013 

Cand.merc.aud.-studiet 

Kandidatafhandling 

 

 

Vejleder:  Anni Haraszuk 

Anslag:  183.192 

Normsider:  80 

Censor:  

Afleveret: 4. april 2013 

 

Forfatter: 

       

Simon Peter Estrup



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

2

Executive summary 
The financial crises has led to companies going bankrupt. The Auditor’s Report has not always provided a 

true  picture  of  the  financial  statements,  as  there  are  cases  where  the  auditor  has  issued  an  audit  opinion  

without supplementary information or a modified audit opinion, although the company has subsequently 

gone bankrupt. Consequently, the users of the financial statements have criticized the auditors and have 

demanded more transparency in the Auditor’s Report in the financial Statements. This issue has started a 

debate about improving the auditor’s report in the European Commission and has resulted in a proposal for a 

new auditor’s report provided by IAASB. IAASB suggests that the new Auditor’s Report be implemented in 

June 2014. 

 

The objective of this thesis is to describe IAASB’s proposal and analyze the changes to the current Auditor’s 

Report prepared in accordance with ISA 700. The thesis discusses the changes with focus on Going Concern, 

and includes an illustration of Auditor’s Reports for two listed companies prepared in accordance with 

IAASB’s proposal. IAASB’s proposed Auditor’s Report’s structure is changed materially, and more 

information about the audit is required compared to the Auditor’s report prepared in accordance with ISA 

700. Auditors have provided comments to IAASB’s proposed Auditor’s report and argue that the 

management is responsible for the Annual Report and therefore additional information should be disclosed 

by the management. Moreover, auditors in Denmark are covered by “Confidentiality” and consequently, they 

are not allowed to provide information in the Annual Report that has not already been discussed with the 

management and informed by the management in the Annual Report, as the proposal suggests. 

 

The thesis discusses if the user of the financial statements will be satisfied with the changes that IAASB has 

proposed in relation to going concern matters, and discusses if other changes to the regulation will give the 

users of the financial statements more sufficient and timely  information about going concern doubts. The 

thesis will also analyze and discuss the extent of the situations where the latest Auditor’s Report did not 

include supplementary information or a modified conclusion related to going concern, although the company 

later went bankrupt.  
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1. Indledning og problemstilling mv. 

1.1. Indledning 

Selskabers økonomi kan udvikle sig positivt eller negativt ved henholdsvis økonomisk vækst eller 

økonomisk fald. Udviklingen kan være begrundet i konjunkturer på globalt plan eller lokalt plan. Det er dog 

vigtigt at skelne mellem konjunkturer og almindelige svingninger i erhvervslivet. Samfundet er i kontinuerlig 

forandring, og forandringen kan aldrig forudses præcist. Folk forsøger at forudse og foregribe ændringer 

bedst muligt. Der drives selskaber i et bredt spektrum af brancher, hvor udbud og efterspørgsel har væsentlig 

betydning. Det fremgår af en artikel, at de mest succesfulde selskaber er dem med korrekte prognoser, og 

modsat er de mindst succesfulde selskaber dem med ikke korrekte prognoser.1 

 

Selskaber, hvori den sker økonomisk fald, har risiko for at miste kreditværdigheden og dermed risiko for at 

gå konkurs. Bankerne har i dag fokus på at trække deres engagementer hjem, hvorfor de kan vælge at 

nedsætte selskabernes kreditfaciliteter eller helt at stoppe dem. Der vil formentlig være større risiko for, at 

dette sker for selskaber med negative resultater end for selskaber med positive resultater. Vil banken ikke 

yde finansiel støtte, og kan der ikke skaffes fornøden kapital andet steds, forøges usikkerhed for going 

concern. Dette kan være årsag til, at revisor har afgivet en revisionserklæring med forbehold om going 

concern i seks ud af ti revisionserklæringer, som indeholder et forbehold.2 

 

Går et selskab konkurs, vil det ofte blive undersøgt, hvorvidt revisor kan drages til ansvar ved ikke at have 

afgivet en modificeret revisionserklæring omkring going concern på det senest aflagte regnskab. Er 

revisionserklæringen afgivet uden modifikationer, vil offentligheden stille spørgsmålstegn til, hvorvidt 

revisor har udført sit arbejde korrekt. Der blev rejst kritik af revisors arbejde i en situation, hvor der for en 

række krakkede banker (Amagerbanken, Max Bank mv.) var afgivet en revisionserklæring uden 

modifikationer i den seneste årsrapport. Kritikken indeholdte spørgsmål om, hvorfor der var afgivet 

revisionserklæring uden modifikationer, og hvad en revisionserklæring så kan bruges til, hvis ikke den 

informerer om going concern-problemer.3 Dette er et eksempel på, at regnskabsbrugere ikke får tilstrækkelig 

information omkring usikkerhed om going concern i revisors erklæring. 

 

Det kan fastslås, at først finanskrisen, og siden hen den økonomiske krise, har givet stof til eftertanke. 

Eftertanken kan henføres til revisorerne men også til bestyrelsen og direktionen, idet alle parterne har et 

ansvar i forbindelse med beskrivelse af going concern ved regnskabsaflæggelse. Der er store forventninger 

til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor kritikken ofte også er hård. Kritikken er 

berettiget, når revisor ikke tids nok har advaret om tvivl om going concern, eller helt undlader at forholde sig 

1 Murray N. Rothbard: ”konjunkturcyklusteori”
2 Redaktionen, Erhvervsbladet: ”Regnskaber vrimler med fejl”.
3Morten S. Renge og Charlotte Jepsen: ”Ramt af finanskrise ikke revisionskrise”.
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til going concern, hvilket er krævet ved revision af årsregnskaber. Store danske revisionsselskaber er af en 

uafhængig rådgiver og ekspert i revision blevet beskyldt for at ”blåstemple” selskaber, der var tæt på 

konkurs eller havde voldsomme økonomiske vanskeligheder. I det konkrete eksempel fremgik det, at 

revisorerne bør være langt mere kritiske og ikke lade sig ukritisk overbevise af ledelsen om going concern i 

det pågældende selskab. Branchen bør tage ved lære af det, der er sket, for der er behov for en langt mere 

kritisk gennemgang.4 

 

Revisorerne mener, at denne kritik er urimelig, idet medierne helt undlader at forholde sig til, at det er 

bestyrelsen og direktionen, som er ansvarlige for at aflægge årsregnskabet. Revisorerne mener dermed, at de 

kan forsvares af bestyrelsens og direktionen ansvar, hvorfor der bør være fokus på revisors rolle, herunder 

om det  er  dem, som skal  stilles  til  ansvar  og få  kritik  for,  at  de ikke forudser  selskabers  konkurser.  Det  er  

direktionen og bestyrelsen, som skal have den kritik, der gives af revisor i forbindelse med manglende 

forudsigelse af going concern. Det anerkendes fra revisorerne, at revisor altid skal overholde god 

revisionsskik og dermed ikke se gennem fingre med forhold, der rettelig burde have fremgået af regnskabet 

eller revisionserklæringen.5 Dette tyder på uklare regler eller vejledning for, hvornår det er revisors ansvar, at 

tvivl om going concern afspejles i revisionserklæringen, og hvornår det er ledelsens ansvar. 

 

Kritik og diskussion omkring området going concern forventes fremadrettet også at have relevans, idet 

niveauet for selskabers konkurser stadig er langt over det niveau, fra før krisen satte ind. Der var 421 

konkurser i september 2012 og 443 konkurser i september 2011. Frem til september 2012 har der været et 

jævnt fald i konkurserne siden november 2011, hvis man ser bort fra den lille stigning, der var over 

sommeren 2012.6 

 

Fokus på going concern har medført, at Europa-kommissionen pr. 30. november 2011 har foreslået en 

forordning. Forordningen indeholder omfattende ændringer af revisionserklæringen med fokus på at forøge 

gennemsigtigheden i revisionserklæringen. Der indgår krav om at rapportere forhold omkring going concern. 

Med input fra Europa-kommissionen har organisationen IAASB udarbejdet et udkast til en ny 

revisionserklæring, der er væsentligt ændret i forhold til nuværende.7 

1.2. Problemstilling 

Af indledningen fremgår, at regnskabsbruger har forventninger til revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, herunder forventninger til, at revisionserklæringen informerer om, om et selskab er going 

concern eller ej. Revisor bliver kritiseret for ikke at afgive en modificeret revisionserklæring vedrørende 

4 Jyllandsposten: ”Revisorer under skarp beskyldning”
5 Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen: ”Ramt af finanskrise ikke revisionskrise”
6 Experian: ”konkurser september 2012”
7 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”
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going concern i en række årsregnskaber, selvom selskaberne efterfølgende er gået konkurs. Revisors 

drøftelser og kritiske tilgang til ledelsens forudsætninger for going concern vil afspejles i 

revisionserklæringen. Ledelsen har ansvaret for aflæggelse af årsrapporten og må ikke fortie oplysninger 

over for revisor eller på anden vis afgive informationer, som ikke afspejler en objektiv vurdering af 

selskabets finansielle situation. Ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse i revisionserklæringen 

omkring going concern vil blive gennemgået i afhandlingen. Endvidere vil krav til revisionserklæringen 

gennemgås. 

 

Regnskabsbruger vil særligt ikke kunne forstå den ”blanke” revisionserklæring, hvis tallene i det pågældende 

regnskab indikerer tvivl om going concern. Revisor gennemgår budgetter og foretager drøftelser omkring 

fremtidige begivenheder og forventninger med ledelsen, hvilket kan give en anden overbevisning om going 

concern, end hvad de historiske regnskabstal indikerede over for regnskabsbruger. Revisor og 

regnskabsbruger kan derfor være af forskellig opfattelse om et selskab er going concern eller ej. 

Afhandlingen vil undersøge omfanget af disse situationer ved en gennemgang af selskabernes seneste 

regnskabstal og tilhørende revisionserklæring. 

 

Regnskabsbrugers uvidenhed om, hvorfor revisors erklæring ikke er modificeret i et konkursramt selskab, 

kan skyldes manglende gennemsigtighed i revisors grundlag for vurdering af going concern. Gennemføres 

IAASB’s forslag om ændringer til revisionserklæringen, vil regnskabsbruger muligvis få mere relevant og 

rettidig information omkring going concern. Ændringernes betydning for revisors arbejde vil også blive 

gennemgået. Afslutningsvis vil de konsekvenser, som indførsel af IAASB’S forslag til ændringer vil 

medføre, blive diskuteret. Der vil blive udarbejdet eksempler på, hvordan revisionserklæringer efter 

IAASB’s forslag vil se ud i praksis. 

1.3. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledning og problemstilling vil afhandlingen besvare nedenstående centrale 

spørgsmål:  

 

”Hvornår og hvordan skal revisionserklæringer i årsregnskaber informere regnskabsbruger ved tvivl om 

going concern, og hvilke konsekvenser vil IAASB’s forslag til ny revisionserklæring have?” 

 

1. Hvornår kan revisor være i tvivl om, hvilken erklæring, der skal afgives i situationer, hvor der er 

risiko for, at selskaberne ikke er going concern, set ud fra en teoretisk synsvinkel? 
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2. Hvordan vil indførsel af IAASB’s forslag om ændringer til revisionserklæringen påvirke revisors 

afgivelse af revisionserklæring omkring going concern, og kan det vurderes, om ændringerne vil 

give regnskabsbruger mere relevant og rettidig information vedrørende going concern? 

 

3. Hvordan kan det vurderes, om regnskabsbruger har interesse i, at revisionserklæringen ændres, så 

regnskabsbruger får et mere retvisende billede af, om et selskab er going concern? 

1.4. Afgrænsning 

Afgrænsning i afhandlingen er foretaget med hensyn til afhandlingens målgruppe og af hensyn til at foretage 

en dybdegående besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

1.4.1. Afhandlingens målgruppe  
Afhandlingen henvender sig til alle, der har interesse for gennemgang af regnskaber og vurderer revisors 

erklæring omkring going concern relevant. Herudover henvender den sig også til dem, som har en generel 

interesse for området going concern, herunder forslag om ændringer til revisors erklæring omkring going 

concern. Det forudsættes, at afhandlingens læser har en forståelse for indholdet i en årsrapport, samt 

elementer i lovgivning, som revisor er underlagt. På baggrund heraf vil der ikke blive givet uddybende 

forklaringer af fagbegreber. 

1.4.2. Afgrænsning i øvrigt  
Den teoretiske beskrivelse af revisors ansvar og rapportering om going concern vil være afgrænset til en 

beskrivelse af generelle handlinger, som revisor og ledelse skal fortage i forbindelse med aflæggelse af et 

regnskab efter princip om going concern. Beskrivelserne vil indeholde teori, som kan medvirke til 

misforståelser, henledt af forventningskløften ved ansvarsfordeling mellem revisor og ledelse. Afsnittet vil 

indeholde en generel beskrivelse af ledelsens ansvar samt en kort beskrivelse af de selskabsretlige regler i 

forbindelse med tabt egenkapital. Teorien beskrives med udgangspunkt i gældende ISA’er8 og vil ikke 

inddrage eksempler fra afgørelser fra revisornævnet eller responsumsager.  

 

Gennemgang af IAASB’s ændringer til erklæring vil indeholde en kort generel beskrivelse af hele 

erklæringen med fokus på ændringer vedrørende going concern. Der vil blive udarbejdet eksempler på, 

hvordan IAASB’s erklæring vil se ud i praksis baseret på afhandlingens forfatters forståelse af forslaget. 

Eksemplerne skal indikere, hvad regnskabslæser kan forvente af informationer i revisors erklæring, hvis 

forslaget vedtages. I gennemgangen foretages vurdering af, om regnskabsbruger vil blive bedre informeret 

omkring going concern. Analyser i afhandlingen vil anvendes til at vurdere, i hvilket omfang 

regnskabsbruger bliver informeret om going concern-problemer i konkursramte selskabers seneste 

8 ISA’er med virkning for regnskaber, der begynder d. 15. december 2010 el. senere
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årsrapport. Analyserne vil ikke indeholde vurdering af, hvorvidt revisor har afgivet sin erklæring korrekt. 

Analyserne vil alene tage udgangspunkt i offentlige tilgængelige data fra årsrapporterne. 

1.5. Metodevalg 

Dette afsnit har til formål at give afhandlingens læser et indblik i afhandlingens fremgangsmåde. Det er 

vigtigt at gøre sine valg omkring metode klart, så man kan indsamle og bearbejde oplysninger og dermed 

skabe viden, der afspejler virkeligheden på korrekt vis. Metode er en systematisk måde at undersøge 

virkeligheden på.9 

 

Med afhandlingen ønskes det at give afhandlingens læser indsigt i, hvad begrebet going concern omfatter, 

samt hvilket ansvar revisor og ledelsen har i den forbindelse. Afhandlingen vil indeholde relevant teori, som 

beskriver de regler, der gør sig gældende for både revisor og ledelse, herunder revisors rapportering.  

 

Afhandlingen vil beskrive de drøftelser, der er omkring ændringer af revisors rapportering omkring going 

concern. Ændringernes betydning for regnskabsbruger og revisor vil blive diskuteret. Afhandlingen vil være 

understøttet af eksterne kilder, hvor der ved anvendelse heraf vil være henvisning i form af fodnoter. For at 

belyse de situationer, hvor regnskabsbruger kan have interesse i at få en større viden omkring tvivl om going 

concern, vil afhandlingen undersøge senest aflagte regnskaber for en række konkursramte selskaber. 

1.5.1. Teoretiske afsnit 
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i teoretiske beskrivelser omkring going concern, revisors erklæring 

samt revisors ansvar contra ledelsens ansvar omkring going concern. Beskrivelserne foretages ud fra teorier 

og regler, der allerede er udarbejdet. Beskrivelserne vil blive anvendt i forbindelse med egen analyse. 

Arbejde, hvor der tages udgangspunkt i allerede beskrevne teorier, er deduktion, hvor tilgangen til teorierne 

vil være kritisk.10 

1.5.2. Empirisk analyse 
Indsamling af empirisk data vil ske med henblik på at foretage en analyse af, om der er sammenhæng 

mellem revisors erklæring, regnskabstal og den senere konkurs. Afsnittet vil udmunde i en beskrivelse af 

omfanget af situationer, hvor regnskabslæser ikke har fået information omkring tvivl om going concern for 

selskaber, som efterfølgende er gået konkurs. Arbejdet her vil være induktion. 11 

 

Sekundær og kvantitativ data til brug for analyse indhentes fra kilden ”Navne og Numre”. Idet analysen skal 

undersøge en historisk udvikling, vil indhentelse af kvantitativ data være den nemmeste metode at anvende. 

Kvantitativ data er formaliseret, hvor analysen behandler historiske indsamlede oplysninger, og metoden 

9 Ib Andersen: ”Den skinbarlige virkelighed”, side 15.
10 Bilag 1, samt Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 49.
11 Bilag 1, samt Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 49.
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giver ikke mulighed for at foretage nærmere undersøgelse.12 Sekundær data kendetegnes ved at være 

indsamlet fra offentlige sider, hvor formålet har været andet end til brug for denne afhandling13. 

 

Det er besluttet at anvende et Excelark til overblik af data, idet der kan ske konvertering af den væsentligste 

del af nødvendige informationer fra databasen ”Navne og Numre” til Excel. Konverteringen sikrer, at der 

ikke sker indtastningsfejl. Information, der kræver gennemgang af årsrapporterne, er foretaget koncentreret 

for at sikre minimering af fejl. Denne metode vil sikre reliabilitet i analysen, idet risiko for fejl vurderes at 

være lav.14 Validitet, herunder gyldighed og relevans i analysen, sikres ved at sammenholde analysen med 

eksterne analyser15  

1.6. Kildekritik 

Afhandlingens teorikapitler er opbygget på love, erklæringer og standarder. Dette medfører subjektivitet, 

hvorfor der inddrages fortolkninger af lovene med kritisk tilgang. Artikler og øvrig litteratur er udarbejdet af 

foreninger og øvrige fagkyndige inden for Revision og regnskab. Anvendelse af denne litteratur vil ske med 

kritisk tilgang og vil kun anvendes ved relevans og validitet. Beskrivelse af metode for søgning og nærmere 

beskrivelse af relevans og validitet findes nedenfor. 

 

Love, artikler, bøger og øvrig litteratur: 

Litteratursøgning er primært foretaget gennem RevisorBiblioteket og Google. RevisorBiblioteket søger i 

lovgivning, domme, vejledninger, artikler, manualer mv.  Der er efterfølgende foretaget sortering, så det 

alene er relevant og nutidig litteratur, der anvendes i afhandlingen. Indholdet i artikler, som anvendes, 

vurderes, om de er forældet inden anvendelse i afhandlingen. Artikler, hvor indholdet vurderes forældet, 

anvendes ikke i afhandlingen.  

 

Data: 

Data indhentet til brug for analysen i afhandlingen er indhentet fra NN markedsdata. NN markedsdata er et 

100 % danskejet firma, som anses for at være et af de førende firmaer i Danmark, der giver mulighed for at 

søge i databaser for offentliggjorte regnskaber.  Firmaet modtog en pris i 2003 for at være det bedste BTB 

online-søgeværktøj fra European Association of Directory Publishers.16 Databasen indeholder oplysninger 

fra Erhvervsstyrelsen (E&S) og Det Centrale Selskabsregister (CVR). Oplysninger offentliggjort hos E&S 

og CVR kan ses højst 1-2 dage efter hos NN Markedsdata.17 NN Markedsdata vurderes derfor at have valide 

data, som vil medvirke til relevans, herunder høj kvalitet af data. Ved anvendelse af dataudtræk fra NN 

12 Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 127.
13 Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 80-83.
14 Ib Andersen: ”Den skinbarlige virkelighed”, side 80-81.
15 Ib Andersen: ”Den skinbarlige virkelighed”, side 80-81.
16 www.nnmarkdsdata.dk
17 Oplyst telefonisk fra NN Markedsdata.
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Markedsdata foretages der stikprøvevis kontrol af, at dataudtræk er de samme som i de årsrapporter, der 

foretages gennemgang af.  Dette medvirker til høj reliabilitet og høj validitet.18 

 

For nærmere gennemgang af udvælgelse af population og stikprøver, henvises til bilag 9. 

1.7. Afhandlingens struktur 

Spørgsmålene i problemformuleringen vil blive besvaret i kronologisk rækkefølge og blive afsluttet med 

delkonklusioner. Afslutningsvis vil der bagerst i afhandlingen være en sammenfatning af afhandlingens 

centrale konklusion, som vil besvare spørgsmålene i problemformuleringen. Afhandlingens struktur fremgår 

af bilag 2. 

  

18 Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 130-131.
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2. Going concern - generelt 
Nedenfor beskrives definitionen af going concern-forudsætningen, ledelsens ansvar og revisors ansvar. Det 

samlede overblik af afsnittet er skitseret i figur 1. 

 
                  Figur 1, overblik over ansvar ved going concern.19 

2.1. Definition af going concern 

Udtrykket ”going concern” har oprindelse i Amerika og kan oversættes til ”fortsat drift”. Det er en 

forudsætning for regnskabsaflæggelse både efter ÅRL og IFRS, at der er tale om going concern. Going 

concern defineres som følgende: ”Ved forudsætning om fortsat drift anses et selskab for at kunne fortsætte 

driften i en overskuelig fremtid”.20 

 

Det fremgår ikke direkte af ÅRL, hvad der menes ved ”overskuelig fremtid”. Det fremgår af ISA 570, at den 

daglige  ledelse  skal  foretage  vurdering  af  selskabets  evne  til  at  forsætte  driften  i  en  periode  på  mindst  12  

måneder efter balancedagen, jf.: 

 

”Hvis den daglige ledelses vurdering af selskabets evne til at forsætte driften dækker en periode på 

mindre end 12 måneder efter balancedagen, som denne er defineret i ISA 560, skal revisor anmode 

den daglige ledelse om at forlænge vurderingsperioden til mindst 12 måneder efter balancedagen.” 

 

19 Egen tilvirkning med inspiration fra Anni Haraszuk og Stig Hartmann: ”Going Concern revisionsprocessen hvordan praksis”.
20 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570
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Ovenstående definition af perioden, som er omfattet af going concern, illustreres i figur 2. Det fremgår, at 

der i regnskabsår nr. 1 (mellem stiftelsesdag og dato for aflæggelse af selskabets første regnskab) ikke er 

afgivet en revisionserklæring, som beskriver, hvorvidt selskabet er going concern i denne periode. På denne 

måde vil revisor heller ikke kunne stilles til ansvar for afgivelse af en revisionserklæring, idet denne først 

afgives, når første regnskab aflægges, og going concern-vurdering så sker for regnskabsår nr. 2. Det skal 

nævnes, at der ved gennemgang af definitionen af going concern kan rejses tvivl om, hvorvidt perioden 

mellem balancedag og aflæggelse af regnskab nr. 2 vedrørende regnskabsår nr. 2 er dækket af going 

concern-forudsætningen, som er omfattet af regnskab nr. 1. Ved aflæggelse af regnskab nr. 1 strækker going 

concern-perioden sig til at omfatte en periode på mindst 12 måneder fra balancedagen, altså frem til næste 

balancedag. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt perioden mellem balancedag og aflæggelse af regnskab nr. 2 

er dækket af revisors erklæring, og hvilket ansvar revisor har i relation til going concern, inden regnskab nr. 

2 aflægges. Det antages i afhandlingen, at formuleringen med ”mindst” 12 måneder fra balancedagen også 

dækker perioden mellem balancedag og aflæggelse af regnskab nr. 2. 

 

 
Figur 2, Illustration af Going Concern-periode, egen tilvirkning. 

 

IAS 1.26 beskriver, at ledelsen skal foretage undersøgelser for en periode på mindst 12 måneder fra 

balancedagen, jf.: 

 

”In assessing whether  the going concern assumption is appropriate, the standard requires that all 

available information about the future, which is at least, but is not limited to, twelve months from the 

end of the reporting period should be taken into account.”21 

 

Som følge heraf er det praksis i Danmark, at forudsætning for regnskabsaflæggelse efter ÅRL eller IFRS 

skal ske efter going concern, som betyder fortsat drift i en periode på 12 måneder fra balancedagen.  Dette 

uddybes nærmere i afsnit 2.1.1. 

21 Ernst Young: International GAAP 2012, section 4.1.2, side 110.



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

14

2.1.1. Forudsætning om going concern 
Årsrapporten skal udarbejdes efter grundlæggende forudsætning om going concern, jf. ÅRL § 13, stk. 4: 

 

”Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke 

antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og 

måling tilpasses med denne afvikling.”  

 

Tilsvarende forudsætning gør sig gældende i den internationale begrebsramme IASB, som har udgangspunkt 

i International Financial Reporting Standards (IFRS), IAS 1, artikel 25: 

 

”When preparing financial statements, IAS 1 requires management to make an assessment of an 

entity’s ability to continue as a going concern”. 22 

 

Det kan konstateres, at der er stor lighed i beskrivelserne fra ÅRL og IFRS. Det konstateres endvidere, at 

ÅRL beskriver, at selskabets aktiviteter skal fortsætte, mens IFRS beskriver, at det er selskabet som helhed, 

der skal fortsætte.  

 

Afhandlingens fokus vil være rettet mod selskabernes evne til at være going concern som helhed.  

2.2. Ledelsens ansvar omkring going concern 

Ledelsen har et ansvar for, at selskabet er going concern. Ansvaret kan bedst beskrives ved opdeling efter de 

selskabsretlige regler og de regnskabsretlige regler. De selskabsretlige og regnskabsretlige forhold beskrives 

nedenfor.  

2.2.1. Ledelsens selskabsretlige ansvar 
Det selskabsretlige ansvar, som ledelsen har omkring going concern, er beskrevet i Selskabsloven. 

Bestyrelse, tilsynsråd eller direktion skal påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er 

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

forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at 

vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.23 

 

Særligt er der i selskabslovens regler, som træder i kraft afhængigt af størrelsen på egenkapitalen, følgende 

gældende: 

 

“Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det 

konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital.”  

22 Ernst Young: International GAAP 2012, section 4.1.2, side 110.
23 Karnov Group: SEL §§ 115, nr. 5, 116 nr. 5. og 118, stk. 2.
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Ovenstående finder altid anvendelse, hvis selskabets egenkapital er mindre end 62.500 kr. 

 

”På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske 

stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om 

kapitalselskabets opløsning.”24 

 

Reglernes ikrafttræden er således direkte aflæselig i selskabets bogføring. Væsentligst er det, at 

egenkapitalens størrelse har betydning for, om ledelsen træffer valg om opløsning eller finder en anden 

løsning, som gør, at selskabet kan være going concern. 

 

Der er yderligere selskabsretlige regler, som ledelsen skal være opmærksomme på, men de centrale forhold 

omkring going concern er nævnt ovenfor, og afhandlingen vil ikke beskrive de nærmere regler i 

selskabsloven.  

2.2.2. Ledelsens regnskabsretlige ansvar 
Det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten.25 Med  krav  om  at  årsrapporten  skal  aflægges  efter  

forudsætning om going concern, har ledelsen også ansvar herfor. Ledelsen skal aktivt foretage grundig 

vurdering for at kunne aflægge årsregnskabet efter going concern. Efter RV 126 og IAS 1, skal vurdering ske 

på baggrund af alle givne oplysninger i forbindelse med vurdering af going concern. Det fastslås i en artikel, 

at ledelsen skal foretage aktiv vurdering af, at going concern-forudsætningen er overholdt. Det er derfor ikke 

tilstrækkeligt, at ledelsen antager going concern, såfremt der er forhold, som indikerer det modsatte.27 

Vurderingen skal foretages helt frem til tidspunktet for godkendelse af årsrapporten og skal som tidligere 

nævnt dække en mindst 12 måneders periode fra balancedagen.28 Dette indikerer, at der er tale om en 

kontinuerlig vurdering, som ledelsen skal have fokus på gennem hele processen for aflæggelse af 

årsrapporten. 

 

Om årsrapporten skal aflægges efter going concern eller ej er en væsentlig beslutning, som ledelsen skal 

foretage vurdering af. Beslutningen har betydning for indregning i årsrapporten, idet der ved non-going 

concern skal anvendes realisationsprincippet som indregningskriterium. I en artikel beskrives det, at 

årsrapporten skal aflægges efter going concern, hvis ledelsen vurderer det realistisk, at selskabet kan 

fortsætte driften inden for den relevante tidshorisont. Årsrapporten skal derimod udarbejdes efter non-going 

24 Karnov Group: SEL 119.
25 Karnov Group: ÅRL §§ 8-10
26 RV er foreslået skal udgå. Forslaget er høring med forventet offentliggørelse første kvartal 2013. Umiddelbart er der ikke væsentlige
ændringer forslaget vedrørende Going Concern jf. artikel fra FSR: ”Ny regnskabsvejledning høring”.
27Jesper Seehausen: ”Going Concern ledelsens ansvar relation til going concern”, afsnit
28 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570
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concern, hvis ledelsen vurderer, at det ikke er realistisk, at selskabet kan fortsætte sin drift inden for den 

relevante tidshorisont.29 

 

Det kan være en svær opgave for ledelsen at foretage vurdering af, om et selskab er going concern eller non-

going concern, idet der er mange faktorer, som kan have afgørende betydning herfor. Ofte er faktorerne 

påvirket af skøn, idet der er tale om forudsigelse af fremtidige begivenheder. De faktorer, der har afgørende 

betydning for, om selskabet er going concern, og som er forbundet med usikkerhed, skal ledelsen beskrive i 

årsrapporten.30 Dette kan være situationer, hvor der er risiko for, at banken ikke længere ønsker at give 

kredit. Nedenfor er en ikke udtømmende liste over beskrivelser af vurderinger, der kan have indflydelse på 

vurdering af going concern. Listen er opdelt mellem historiske og fremtidige oplysninger.  

 

Historiske oplysninger: 

- Nøgletal 

- Negativ egenkapital 

- Årets nettoresultat vil det være det samme fremadrettet og vurderes niveauet herfor at være 

tilstrækkeligt. 

 

Fremtidige oplysninger: 

- Likviditetsmæssige forhold, fx kredit i banken eller hos leverandørerne og manglende indbetalinger 

fra debitorer mv. 

- Afgørelser i verserende sager 

- Ændringer i kundeportefølje 

- Tab af markedsandele 

- Planer om ændring i selskabets drift 

- Lovændringer 

2.3. Revisors ansvar omkring going concern 

Revisor har et ansvar for at vurdere, hvorvidt de er enige i ledelsens regnskabsaflæggelse efter going 

concern. Dette skal revisor udtrykke en konklusion om i regnskabet. Ansvaret vil i det følgende beskrives 

som revisors revisionsretlige ansvar omkring going concern, hvor overblik af afsnittet kan ses i figur 3. 

29 Jesper Seehausen: ”Going Concern ledelsens ansvar relation til going concern”, afsnit
30 Karnov: ÅRL 99
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 Figur 3, overblik over revisors ansvar for going concern, egen tilvirkning 

2.3.1. Revisors revisionsretlige ansvar 
Revisors ansvar er beskrevet under et særskilt afsnit i ISA 570. Heraf fremgår følgende: 
 

”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses 

anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er 

passende, samt at konkludere, hvorvidt selskabets evne til at fortsætte driften er forbundet med 

væsentlig usikkerhed”.31 

 

Det skal særligt i ovenstående bemærkes, at revisor skal basere sig på ledelsens dokumentation for 

aflæggelse og udarbejdelse af regnskabet efter going concern. Sammenholdt med afsnit 2.2.2 er det altså 

ledelsen, der har ansvaret for at foretage vurderingen, og revisor skal så foretage gennemgang heraf for at 

vurdere, om ledelsens forudsætninger er tilstrækkelige og ikke er forbundet med væsentlig usikkerhed. Det 

beskrives endvidere, at der er begrænsninger for, at revisor kan opdage væsentlige fejlinformationer, når der 

er tale om fremtidige begivenheder, der kan have betydning på, om et selskab ophører med at fortsætte 

driften. I forlængelse heraf fremgår følgende: 

 

”Revisor kan ikke forudse sådanne fremtidige begivenheder eller forhold. Følgelig kan en 

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

garanti for selskabets evne til at fortsætte driften.”32 

 

I ISA 570 er der lavet en opsamling af ovenstående beskrivelse, som konkretiserer revisors ansvar i mål. 

Dette er gengivet nedenfor, idet revisor mål er: 

 

 

31 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570,
32 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570,
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1. at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om 

fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende 

2. på grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der eksisterer en væsentlig 

usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne 

til at fortsætte driften, og 

3. at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring.33  

 

Revisors vurdering af going concern er kontinuerlig, idet revisor allerede jf. ISA 315 i planlægningsfasen, 

når der foretages risikovurdering af selskabet, som revideres, skal overvejes om der er begivenheder eller 

forhold, der indikerer betydelig tvivl om, selskabet kan fortsætte driften. Såfremt revisor vurderer, at der er 

betydelig tvivl, skal dette drøftes med den daglige ledelse. Revisor skal derved fastslå, om den daglige 

ledelse allerede har foretaget en foreløbig vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis sådan en 

vurdering foreligger, skal revisor drøfte den med den daglige ledelse og fastslå, om den daglige ledelse har 

identificeret begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen, kan rejse betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte driften, og i givet fald den daglige ledelses planer for at håndtere disse 

forhold. Hvis sådan en vurdering ikke foreligger, skal revisor drøfte grundlaget for den påtænkte anvendelse 

af forudsætningen om fortsat drift med den daglige ledelse og forespørge denne, om der foreligger 

begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen, kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte 

driften.34 

 

Afslutningsvis beskriver ISA 570, at revisor under hele revisionen skal være opmærksom på revisionsbevis 

for begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.35 

 

Tidsperioden, som revisors skal tage stilling til ved vurdering af going concern, er den samme som beskrevet 

for ledelsen, jf. afsnit 2.2.2, altså mindst 12 måneder fra balancedagen.36 Revisor skal tage stilling til, om den 

daglige ledelses vurdering af going concern indeholder alle relevante informationer, som revisor er bekendt 

med, og revisor skal forespørge den daglige ledelse om dens kendskab til begivenheder eller forhold, der 

ligger efter den daglige ledelses vurderingsperiode, og som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at 

fortsætte driften.37 

 

I tilfælde, hvor revisor konstaterer begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets 

evne til at forsætte driften, skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger for at fastslå, om der er 

33 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570,
34 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 10
35 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 11
36 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 13
37 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 12, 14 og 15
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væsentlig usikkerhed forbundet hermed. De yderligere handlinger skal omfatte: Indhentelse af den daglige 

ledelses vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften. Der skal tages stilling og ske sandsynliggørelse 

af ledelsens planer for fremtidige handlinger i relation til vurdering af fortsat drift, herunder om planerne er 

gennemførlige, budgetter er pålidelige og forudsætningerne herfor er fyldestgørende og overvejes, om der er 

nye informationer, der er blevet tilgængelige siden tidspunktet, hvor budgettet blev udarbejdet og den 

daglige ledelse foretog sin vurdering. Afslutningsvis skal der anmodes om skriftlige udtalelser fra den 

daglige og øverste ledelse vedrørende dens planer for fremtidige handlinger og disse planers 

gennemførlighed.38 

 

På baggrund af ovenstående handlinger og opnået revisionsbevis skal revisor konkludere, om der efter 

revisors vurdering er væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der hver for sig eller 

sammen kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften. Vurderingen skal foretages for at 

vurdere, om revisor kan afgive en umodificeret revisionserklæring jf. ISA 700.39 

 

Konkluderer revisor derimod, at det efter omstændighederne er passende at anvende forudsætning om fortsat 

drift, men at der er væsentlig usikkerhed, skal revisor fastslå om regnskabet fyldestgørende redegør for de 

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

driften, og den daglige ledelses planer for håndtering heraf. Endvidere skal revisor tage stilling til, om det 

klart oplyses i regnskabet, at der er risiko for, at selskabet muligvis vil være ude af stand til at realisere sine 

aktiver og indfri sine forpligtelser.40 Vurderer revisor, at oplysningerne er fyldestgørende, skal revisor afgive 

en revisionserklæring uden forbehold og medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af 

regnskabet, jf. ISA 706.41 Vurderer revisor ikke, at der gives fyldestgørende oplysninger i regnskabet, skal 

revisor afgive en revisionserklæring med forbehold eller en afkræftende konklusion jf. ISA 705. I tilfælde, 

hvor regnskabet er aflagt efter going concern, men revisor ikke vurderer den daglige ledelses forudsætninger 

om selskabets evne til at fortsætte driften passende, skal revisor afgive en revisionserklæring med 

afkræftende konklusion.42 Opstår der situationer, hvor ledelsen ikke vil afgive sin vurdering af selskabets 

evne til at fortsætte driften, kan revisor afgive en revisionserklæring med forbehold eller manglende 

konklusion.43 

 

Der er krav om, at revisor involverer den øverste ledelse i konstaterede begivenheder eller forhold, der kan 

rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Kommunikationen skal omfatte drøftelse af, 

38 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 16
39 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 17
40 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 18
41 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 19
42 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 21
43 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 22
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hvorvidt der udgøres en væsentlig usikkerhed, om forudsætninger for fortsat drift er passende for 

regnskabsaflæggelse, og hvorvidt oplysninger herfor er beskrevet fyldestgørende i regnskabet.44 

 

Sker der udsættelse af ledelsens godkendelse af regnskabet, skal revisor undersøge årsagen hertil. Er årsagen 

begivenheder vedrørende going concern, skal revisor udføre handlinger som beskrevet ovenfor for at 

vurdere, om det har påvirkning på den planlagte revisionserklæring.45 

2.3.1.1 Revisionsrisiko46 
Revisors risiko er, at der afgives en forkert revisionserklæring, når regnskabet er fejlbehæftet. Dette kaldes 

revisionsrisikoen og kan beskrives ved; risiko for, at revisor ikke opdager væsentlige fejl i årsrapporten. 

Dette kan beskrives ved risikoen for, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede, selvom revisor afgiver 

en umodificeret revisionserklæring. Risikoen kan i relation til aflæggelse af årsregnskaber efter forudsætning 

om going concern beskrives som risikoen for, at et selskab efterfølgende går konkurs, når årsregnskabet 

indeholder en umodificeret revisionserklæring. De forskellige typer af revisionserklæringer beskrives 

nærmere i afsnit 3, og i det følgende beskrives revisionsrisikoen nærmere. 

 

Revisionsrisikoen er afhængig af, om der er en væsentlig fejl i klientens regnskabsdokumentation 

(klientrisiko), og om revisor opdager fejlen i forbindelse med revisionen. Klientrisikoen sammensættes af 

”iboende risiko” og ”kontrolrisiko”.  

 

For at illustrere sammenhængen mellem risiciene kan nedenstående formel opsættes, hvor RR = 

Revisionsrisiko, IR = Iboende risiko, KR = Kontrolrisiko og OR = Opdagelsesrisiko:47 

 

RR = IR * KR * OR 

 

Den iboende risiko og kontrolrisikoen påvirkes ikke direkte af revisor og revisors revision. 

Opdagelsesrisikoen kan sidestilles med revisors revision. De enkelte elementer i revisionsrisikomodellen vil 

blive gennemgået nærmere i følgende. 

 

Iboende risiko 

Den iboende risiko er defineret i ISA 200 ved; hvor sårbart et revisionsmål er for væsentlig fejlinformation, 

som enten individuelt eller sammen med andre fejlinformationer kan være væsentlig. Nogle af de forhold, 

der påvirker størrelsen af den iboende risiko, er kompleks regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn, rutine 

kontra ikke rutinetransaktioner og forretningsrisici generelt. Graden for risiko for fejl er forskellig, hvor fejl i 

44 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 23
45 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 570, 24
46 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 200
47 Aasmund E., William m.fl.: “Auditing Assurance Services”, Side 77-80
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regnskabsmæssige skøn, indeholder større risiko end ved mulighed for afstemning af regnskabsposter direkte 

til ekstern dokumentation. Dette kan være bogføring af bankkonti, som kan afstemmes direkte til bankudtog. 

Forretningsrisikoen har ligeledes en effekt på fejlrisikoen, idet branchen, som selskabet opererer i, har en 

effekt på den reviderede regnskabspost. 

 

Kontrolrisiko 

Kontrolrisikoen er defineret i ISA 200 ved; risiko for, at fejlinformation, som kan opstå for et 

revisionsmål, og som enten individuelt eller sammen med andre fejlinformationer kan være væsentlig, ikke 

vil blive forebygget eller opdaget og rettet rettidigt af selskabets interne kontrol. Kontrolrisikoen fastlægges 

af revisor ud fra revisors vurdering af klientens kontrolmiljø. Det er essentielt, at revisor forholder sig til 

effektiviteten af selskabets interne kontroller. Grunden til dette er, at det er en nødvendighed for revisor at 

vurdere risikoen for fejl i dataene, der modtages fra klienten, for at vurdere den samlede klientrisiko. 

Ligeledes fremgår det af ISA 315, afsnit 2: ”Revisor skal opnå en forståelse af selskabet og dens omgivelser, 

herunder dens interne kontrol, der er tilstrækkelig til at identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet, uanset om de skyldes besvigelser eller fejl, og tilstrækkelig til at planlægge og 

udføre yderligere revisionshandlinger” 

 

Opdagelsesrisiko 

Opdagelsesrisikoen er defineret i ISA 200 ved; risikoen for, at revisor ikke opdager en fejlinformation, der 

vedrører et revisionsmål, og som enten individuelt eller sammen med andre fejlinformationer kan være 

væsentlig. Opdagelsesrisikoen er den eneste faktor, som revisor kan påvirke, idet opdagelsesrisikoen 

påvirkes af omfanget og tilrettelæggelsen af den udførte revision. Det betyder, at opdagelsesrisikoen vil blive 

reduceret desto flere handlinger og stikprøver, revisor udfører. Opdagelsesrisikoen vil aldrig kunne være nul, 

idet revisor i så fald skulle teste alle transaktioner. Risiko ved going concern vil altid eksistere, idet der er 

tale om et skøn om en fremtidig begivenhed, hvor det ikke er muligt at teste alle transaktioner. Gennemgang 

af budgetter og grundlag for forudsætning for going concern kan dog foretages mere eller mindre detaljeret. 

Opdagelsesrisikoen er afhængig af de øvrige faktorer i revisionsrisikomodellen. Det vil sige, at 

opdagelsesrisikoen er styret af klientrisikoen (iboende risiko og kontrolrisiko) og revisionsrisikoen. Jo 

mindre revisionsrisiko, der accepteres, desto mere revisionsbevis skal der indhentes.  

2.3.1.2 Revisionsrisiko i relation til going concern 
Jo større RR er ved uændrede værdier af KR og IR, desto større OR accepteres der. Dette kan også forklares 

ved, at en større accepteret revisionsrisiko betyder, at revisor accepterer en større risiko og derfor ikke 

behøver at udføre så stort et revisionsomfang, da der ikke ønskes den samme overbevisning fra revisionen. 

Jo højere klientrisikoen (IR og KR) er, desto mindre er OR. Dette vil sige, at jo højere risikoen er ved 

klienten, desto mere arbejde skal revisor udføre, da der accepteres en mindre risiko for, at revisor ikke 
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opdager eventuelle fejl. Det er derfor essentielt, at revisor vurderer revisionsrisikoen og de underliggende 

faktorer så nøjagtigt som muligt, idet en fejlvurdering vil medføre, at revisor enten opnår en for lille eller for 

stor overbevisning. En for lille overbevisning vil medføre, at der er risiko for, at der er væsentlige fejl i 

regnskabet. En for stor overbevisning i forhold til den vurderede risiko medfører ikke nogen risiko men 

betyder, at revisor ikke udfører revisionen så effektivt som muligt, hvilket revisor skal. Det fremgår af ISA 

300, at revisor skal planlægge revisionen således, at opgaven udføres effektivt. 

 

Omfanget og resultaterne af udførte revisionshandlinger, hvilket er elementerne i revisionsrisikomodellen, 

resulterer i, hvorvidt revisor vurderer at kunne afgive en revisionserklæring uden modifikationer eller ej. 

2.3.1.3 Revisors ansvar ved efterfølgende begivenheder 
Revisor har ansvar for at undersøge påvirkningen af efterfølgende begivenheder ved revision af regnskaber. 

Ved efterfølgende begivenheder menes begivenheder i perioden, der indtræffer efter balancedagen og frem 

til tidspunktet for revisors underskrift på regnskabet. Efterfølgende begivenheder kan opdeles i to typer: 

 

- Regulerende begivenheder: Begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der eksisterer på 

balancedagen. 

- De ikke regulerende begivenheder: Begivenheder der giver bevis vedrørende forhold, der er opstået 

efter balancedagen. 

 

De regulerende begivenheder skal indarbejdes i årsrapporten, mens de ikke regulerende begivenheder som 

udgangspunkt ikke skal indarbejdes i årsrapporten. Begge typer af begivenheder skal være med til at vurdere, 

hvorvidt der stadig er tale om going concern. Handlinger, som revisor kan foretage for at undersøge 

efterfølgende begivenheder, er gennemgang af generalforsamlings-, bestyrelsesmøde- og 

ledelsesmødereferater, gennemgang af bogføringen eller forespørgsler til den daglige ledelse, herunder 

vurdering af, på hvilket grundlag at ledelsen giver sine oplysninger.48 

 

Revisionserklæringerne beskrives yderligere i afsnit 3. 

2.4. Delkonklusion 

Det er en forudsætning efter ÅRL og IFRS, at regnskabsaflæggelse sker efter going concern. Going concern 

defineres ved, at selskabet skal fortsætte driften i en periode på mindst 12 måneder efter balancedatoen. 

Selskabets ledelse skal selskabsretligt sikre et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet, og regnskabsmæssigt 

skal ledelsen aktivt foretage vurdering af, om aflæggelse af regnskabet efter going concern giver et 

retvisende billede. 

 

48 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 560
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Revisor skal under hele revisionen foretage vurdering af, om der er forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

selskabets evne til at være going concern. Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og 

konkludere, om ledelsens anvendelse af forudsætning om going concern giver et retvisende billede i det 

udarbejdede regnskab. Revisors risiko (revisionsrisikoen) er, at der afgives en revisionserklæring uden 

forbehold eller supplerende oplysning, når regnskabet er fejlbehæftet. Revisionsrisikoen sammensættes af 

den iboende risiko, kontrolrisiko og opdagelsesrisiko. 
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3. Revisionsrapportering omkring going concern  
ÅRL gør gældende, at A/S’er og ApS’er hvert regnskabsår skal aflægge en årsrapport udarbejdet efter 

ÅRL.49 Selskaber i regnskabsklasse B, C og D er som udgangspunkt underlagt revisionspligt.50 

Revisionspligten kan dog fraviges for regnskabsklasse B-selskaber, når fastsatte grænser ikke overstiges51, 

eller såfremt der fra 2013 vælges udvidet gennemgang.52 Revisionspligten medfører, at årsrapporten skal 

indeholde en revisionserklæring, som skal være afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.53  

 

Revisors erklæring følger som udgangspunkt reguleringerne i ISA’erne, hvor internationaliseringen 

medvirker til sammenlignelige erklæringer på tværs af landene. I Danmark er der dog få ændringer, som 

skyldes krav fra erklæringsbekendtgørelsen. Revisorloven (RL) er lovgrundlaget for revisionsbranchen. I RL 

er der hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan gøre øvrige regler gældende om revisors afgivelse af 

revisionserklæringer.54 Erklæringsbekendtgørelsen (BEK) har hjemmel i dette afsnit. 

 

For at understrege revisors vigtige rolle og regnskabsbrugers tillid til revisor kan det nævnes, at 

erklæringsbekendtgørelsen beskriver revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af 

erklæringer med sikkerhed eller afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger.55 Revisors erklæring 

offentliggøres i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og anvendes efterfølgende af regnskabsbruger til 

at træffe vigtige beslutninger ud fra. I følgende afsnit vil revisors erklæring blive gennemgået, hvor 

formkrav, afsnit og formuleringer fra både ISA og BEK beskrives. 

3.1. Revisors erklæring – ISA 700 

ISA 700 omhandler revisors ansvar for at udforme en konklusion uden modifikationer om et regnskab. Den 

omhandler endvidere formen og indholdet af revisors erklæring, der afgives som et resultat af en revision af 

et regnskab.56 

 

Revisors mål ved anvendelse af ISA 700 er: 

a) at udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget 

fra det opnåede revisionsbevis, og 

b) at udtrykke en konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for 

konklusionen.57 

49 ÅRL 2, stk.1.
50 ÅRL 135 stk. 1, 1. pkt.
51 ÅRL 135 stk. 1, 2. pkt.
52 FSR: ”Ny erklæringsstandard giver bedre rammevilkår for selskaberne”
53 ÅRL 135 a, stk.1.
54 RL 16, stk.
55 BEK 1, stk.
56 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 1.
57 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700,
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3.1.1. Krav til revisor inden afgivelse af erklæring 
Revisor skal udforme en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i 

overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor skal således konkludere, 

om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation uanset, om det skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors konklusion skal tage højde for, om der er opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis58, og hvorvidt 

ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige.59 Ved vurdering af om regnskabet er 

udarbejdet efter relevant regnskabsmæssig begrebsramme skal revisor vurdere, om den anvendte 

regnskabspraksis er konsistent og passende med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Endvidere 

skal det vurderes, om regnskabsmæssige skøn foretaget af ledelsen er rimelige, oplysningerne i regnskabet er 

relevante, pålidelige, sammenlignelige og forståelige, om regnskabet er fyldestgørende, så regnskabsbruger 

kan forstå indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder, at terminologier anvendt for 

regnskabets bestanddele er passende mv. Endelige skal revisor vurdere, om regnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med den valgte regnskabsmæssige begrebsramme.60 

3.1.2. Erklæringens formkrav 
Konkluderer revisor, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 

relevant regnskabsmæssig begrebsramme, skal revisor afgive en konklusion i regnskabet uden 

modifikationer. Hvis revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis vurderer, at regnskabet som helhed 

indeholder væsentlig fejlinformation eller ikke opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afgive en 

konklusion mv., skal der afgives en modificeret erklæring, som bliver gennemgået i afsnit 3.2.61 

 

En erklæring uden modifikationer kan ses i bilag 3. Erklæringen skal være skriftlig, den skal have en titel, 

der klart indikerer, at der er tale om en erklæring fra en uafhængig revisor, og den skal være adresseret til 

dem, som den er udarbejdet til.62 Overordnet kan ses, at erklæringen er opdelt i nedenstående afsnit, som 

også uddybes i det efterfølgende: 

 

- Indledende afsnit, som beskriver hvilket selskab, der revideres, hvilken periode regnskabet omfatter, 

hvilke bestanddele regnskabet, som er revideret, består af, og hvilken regnskabsmæssig 

begrebsramme, der er anvendt.63 

 

- Ledelsens ansvar, hvori det beskrives, at det er ledelsen, som har ansvaret for udarbejdelsen af 

regnskabet, og at det er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og 

at der er sådanne interne kontroller, der er nødvendige for at kunne udarbejde et regnskab, der er 

58 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 330
59 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 450
60 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 10-15
61 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 16-19
62 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 20-22
63 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 23
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uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes fejl eller besvigelser. Afsnittet skal 

indeholde ordene ”udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede” og ”ledelsens 

ansvar”.64 

 

- Revisors ansvar beskriver, at det er revisors ansvar at udtrykke en konklusion om regnskabet på 

grundlag af den udførte revision. Det skal indgå, at revisionen er udført i overensstemmelse med 

ISA’erne, herunder beskrive, at revisor overholder etiske krav og har udført handlinger for at 

vurdere, om regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Det skal også beskrives, at den 

anvendte regnskabspraksis, de foretagne skøn og præsentation i regnskabet, som er anvendt af 

ledelsen, er passende. 

 

Afsnittet skal indeholde ordene ”selskabets udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende 

billede” og ”revisors ansvar” og skal anføre, hvorvidt det opnåede revisionsbevis efter revisors 

opfattelse er tilstrækkeligt og egnet som revisionsbevis til at danne grundlag for at udtrykke en 

konklusion.65 

 

Har revisionen ikke givet anledning til forbehold, skal dette udtrykkes klart med teksten: 

”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”.66 

 

- Konklusion er et afsnit, der skal indeholde formuleringen ”regnskabet giver i alle væsentlige 

henseender et retvisende billede i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme ” eller ”regnskabet giver et retvisende billede af … i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme ”.67 

 

- Udtalelse om ledelsesberetning skal omtales. Når supplerende information (ledelsesberetning), som 

ikke er omfattet af revisionen, men som er indeholdt i regnskabet, ikke klart kan adskilles fra 

regnskabets øvrige dele, skal den del være dækket af revisor erklæring.68 

 

Erklæringen skal underskrives af revisor og indeholde datering og revisors lokalitet.69 I praksis underskiver 

ledelsen ledelseserklæringen før revisor, idet ledelse dermed påtager sig ansvaret for regnskabet, hvilket 

revisor derefter kan godkende ved sin underskrift. Dateringen viser også regnskabsbruger, at revisor har 

64 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 24-27
65 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 28-33
66 BEK 5, stk.
67 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 34-37
68 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 46-47
69 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700, 40-42
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vurderet revisions- og regnskabsmæssige forhold, herunder forhold, der kan påvirke going concern frem til 

datering af revisors erklæring.70 

3.2. Modificeret revisionserklæring – ISA 705 og 706 

ISA 705 og ISA 706 beskriver, hvordan revisor udtrykker en konklusion med modifikationer eller inkluderer 

en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende 

forståelse af revisionen i revisors erklæring.71 ISA 705 vedrører modificerede konklusioner med forbehold, 

en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion72, og ISA 706 vedrører supplerende oplysninger 

vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen.73 

Nedenfor er en oversigt, som revisor kan anvende som guide til hvilke modificerede erklæringer, der kan 

afgives og hvornår. I efterfølgende afsnit gives uddybende forklaringer samt eksempler med fokus på 

modificerede erklæringer vedrørende going concern, og overblik kan ses i figur 4. 

 
Figur 4: Oversigt af modificerede konklusioner og supplerende oplysninger74 

3.2.1. Modificeret konklusion - ISA 705 
ISA 705 omhandler de situationer, hvor revisor skal afgive en konklusion efter ISA 700, men konkluderer, at 

det er nødvendigt at modificere konklusionen om regnskabet. Der findes som tidligere nævnt 3 typer af 

modificerede konklusioner, som revisor kan afgive. Det afgørende for, hvilken af de 3 typer konklusioner, 

der skal afgives, er, om der er tale om et gennemgribende forhold, eller om der er opnået egnet og 

70 Kim Füchsel m.fl.: Revisor, regulering rapportering, side 214
71 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 700,
72 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
73 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 706,
74 Egen tilvirkning med inspiration fra REVU74 og ISA 705 og ISA 706.
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tilstrækkeligt revisionsbevis. Dette kan også ses i figur 4.75 Revisor skal afgive en modificeret erklæring, når 

revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden 

væsentlig fejlinformation, eller når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til 

at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation.76 

 

Begrebet ”gennemgribende” anvendes ved beskrivelse af opdagede fejlinformationers, eller de uopdagede 

fejlinformationers indvirkninger på regnskabet. Der er tale om gennemgribende indvirkninger, når revisor 

vurderer; 1) at indvirkningerne ikke er begrænset til specifikke elementer, konti og poster i regnskabet, 2) at 

indvirkningerne repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet eller 3) at 

indvirkningerne i relation til oplysninger er grundlæggende for regnskabsbrugers forståelse.77 

 

Vurderer revisor det korrekt at afgive en erklæring med en modificeret konklusion, skal dette begrundes ved 

et afsnit, der hedder ”grundlag for ”konklusion med forbehold”  / ”afkræftende konklusion”  / ”manglende 

konklusion” , som skal placeres før afsnittet ”konklusion”. Vedrører den væsentlige fejlinformation et 

specifikt beløb i regnskabet, skal beløbet beskrives i afsnittet. Overskriften for konklusionsafsnittet skal 

ændres, afhængigt af hvilken erklæring, der afgives: ”afkræftende konklusion”, konklusion med forbehold” 

eller ”manglende konklusion”.78 Der fremgår af en ufravigelig bestemmelse i BEK, som ikke er omfattet af 

ISA’erne, nemlig, at afsnittet med begrundelsen skal have overskriften ”Forbehold”.79 REVU foreslår, at de 

3 overskrifter som nævnt anvendes som underoverskrifter.80 

 

Ved afgivelse af modificerede erklæringer skal noteres, at afsnittet ”revisors ansvar” skal ændres, fordi der 

ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis81, og fordi revisionen har givet anledning til forbehold, 

hvorfor linjen ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” i afsnittet ”revisors ansvar” slettes.82  

 

De 3 typer af modificerede konklusioner gennemgås i det følgende, og der gives eksempler på 

begrundelserne for hver konklusion med fokus på going concern. Revisionserklæringer i praksis kan variere, 

hvorfor der er lavet eksempler på erklæringer, der vil blive henvist til som bilag. 

3.2.1.1 Forbehold 
Revisor skal afgive en konklusion med forbehold, når 1) revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis og konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke 

gennemgribende for regnskabet eller 2) når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 

75 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705, 1-2
76 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
77 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
78 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705, 16-22
79 BEK 5, stk.
80 REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
81 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705, 26-27
82 Kim Füchsel m.fl.: Revisor, regulering rapportering, side 238
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revisionsbevis og konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af uopdagede fejlinformationer kan 

være væsentlige, men ikke gennemgribende.83 

 

Eksempel på ”grundlag for konklusion med forbehold” gives nedenfor og eksempel på en revisionserklæring 

med ”konklusion med forbehold” kan ses i bilag 4: 

 
”Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder den 19. marts 201X+1. Selskabet har ikke 

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

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

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

Årsregnskabet giver ikke fyldestgørende oplysning om dette forhold.”84 

3.2.1.2 Afkræftende konklusion 
Revisor skal afgive en afkræftende konklusion efter at have modtaget tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

og konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er både væsentlige og gennemgribende for 

regnskabet.85 

 

Eksempel på ”grundlag for afkræftende konklusion” gives nedenfor og eksempel på en revisionserklæring 

med ”afkræftende konklusion” kan ses i bilag 5: 

 
”Selskabets aftaler om finansiering udløb, og restgælden forfaldt den 31. december 201X. Selskabet har ikke 

været i stand til at genforhandle og opnå ny finansiering og overvejer indgivelse af konkursbegæring. Disse 

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

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

som led i den normale drift. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om dette forhold.” 86  

 

”Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note 1 om efterfølgende begivenheder 

fremgår, at begivenheder indtrådt efter balancedatoen ikke gør det muligt for selskabet at fortsætte driften, 

hvorfor ledelsen har indgivet konkursbegæring. Regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven 

været udarbejdet under hensyntagen til den forestående afvikling og anvendt regnskabspraksis for indregning 

og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt 

at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.” 87 

83 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
84 REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
85 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
86 REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
87 REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
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3.2.1.3 Manglende konklusion 
Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når der ikke opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og 

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

være både væsentlige og gennemgribende.88 

 

En situation, hvor der vil skulle afgives en ”manglende konklusion” i en erklæring vedrørende going 

concern, vil opstå, såfremt ledelsen tilbageholder information, som vil forhindre revisor i at afgive sin 

konklusion. En revisor vil typisk kunne opnå en vis form for revisionsbevis for going concern fx i form af 

regnskabstal, udtalelser fra ledelsen eller budgetter. I praksis vil det derfor være meget sjældent, at revisor 

afgiver en erklæring med en ”manglende konklusion” vedrørende going concern. Der vil typisk kunne opnås 

egnet og tilstrækkelig revisionsbevis til at kunne afgive en erklæring med en ”afkræftende konklusion”.  

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at udgangspunktet ved generalforsamlingen, hvorpå årsregnskabet for 

2011 for TORM A/S skulle godkendes, var et årsregnskab med en revisionserklæring med ”manglende 

konklusion”. Dette blev dog ændret som følge af en akut redningsplan, der blev indskrevet i årsrapporten, 

hvorfor revisorer kunne afgive en erklæring med supplerende oplysning.89 

 

Eksempel på en revisionserklæring med ”manglende konklusion” kan ses i bilag 6. 

3.2.2. Supplerende oplysning - ISA 706 
Der er 3 typer af supplerende oplysninger, jf. nedenfor: 

- Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet (ISA 706) 

- Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen (ISA 706) 

- Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (BEK § 7, stk. 2) 

 

Det er muligt for revisor at afgive mere end én supplerende oplysning i en revisionserklæring, og afgives der 

flere end én, vil de skulle afgives i den rækkefølge, som de er listet i ovenfor. De supplerende oplysninger 

skal placeres efter konklusionen, og de respektive overskrifter skal være som listet ovenfor.90 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet – ISA 706 
Revisor skal afgive supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet, når revisor vurderer, at det 

er nødvendigt at henlede brugerens opmærksomhed på et eller flere forhold, der er præsenteret eller oplyst i 

årsregnskabet, og som er af en sådan vigtighed, at de er afgørende for regnskabsbrugers forståelse.  91 

88 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 705,
89 Jens Nymark: ”Revisorer: Torm overlever ikke 2012 uden nødhjælp”
90 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 706,
91 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 706,
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Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen – ISA 706 
Revisor skal afgive supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen, når revisor vurderer, at det 

er nødvendigt at henlede brugerens opmærksomhed på et eller flere forhold, der ikke er præsenteret eller 

oplyst i årsregnskabet, og som er relevante for brugerens forståelse af revisionen, revisors ansvar eller 

revisors erklæring. 92 

Supplerende oplysning vedrørende andre forhold – BEK § 7, stk. 2 
Denne vedrører ”andre forhold” end forståelse af revisionen eller regnskabet og vedrører ikke direkte going 

concern. Den kan afgives af revisor ved manglende overholdelse af de danske love, hvor ledelsen kan ifalde 

erstatnings- og strafansvar. Det kan fx være manglende overholdelse af bogføringsloven eller manglende 

overholdelse af selskabsloven, enten i form overskridelse af reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale, 

ved manglende overholdelse af deadline for aflevering af årsrapport til Erhvervsstyrelsen eller ved 

situationer, hvor regler for tabt egenkapital træder i kraft.93 

Supplerende oplysning – eksempel  
Eksempel på ”supplerende oplysning” gives nedenfor, og eksempel på en revisionserklæring med 

”supplerende oplysning” kan ses i bilag 7: 

 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet 

”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf fremgår, at 

selskabet har haft et tab på ZZZ i regnskabsåret, der sluttede xx.xx 201X, og at selskabets forpligtelser pr. denne 

dato overstiger selskabets aktiver med YYY. Disse forhold sammen med de i note X øvrige nævnte forhold 

indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte 

driften.”94 

3.3. Delkonklusion 

Selskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, hvor ÅRL stiller krav om, at årsrapporten skal 

indeholde en revisionserklæring med høj grad af sikkerhed. ISA 700 beskriver den revisionserklæring (blank 

revisionserklæring), som revisor kan afgive uden modifikationer og supplerende oplysninger. Revisor skal 

efter ISA 705 afgive en modificeret revisionserklæring med enten forbehold, en afkræftende konklusion eller 

en manglende konklusion. Dette skal afgives, når der under revisionen er identificeret et væsentligt forhold, 

som der enten ikke er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvis der er tale om et 

gennemgribende forhold, eller hvis der er uenighed med ledelsens aflæggelse af forhold vedrørende 

regnskabet. Endvidere kan der efter ISA 706 afgives en revisionserklæring med supplerende oplysning, når 

der er identificeret et forhold, der ikke er væsentligt, og der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Oversigt for ovenstående forhold kan ses i figur 4, hvori der også henvises til uddybende forklaringer og 

92 Karnov Group: Revisorhåndbogen, ISA 706,
93 BEK 7, stk.
94 Eksempel fra REVU: ”Supplerende oplysninger den uafhængige revisors erklæring”
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eksempler, der er going concern-relateret. Ved gennemgang af revisionsstandernes beskrivelse af hvilke 

revisionserklæringer, der skal afgives, og hvornår, bør der set ud fra en teoretisk synsvinkel ikke være 

situationer, hvor revisor kan være i tvivl om, hvilken revisionserklæring der skal afgives, når der er risiko 

for, at selskaber ikke er going concern. 
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4. IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæring 

4.1. Baggrund for IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæring 

Det fremgår af IAASB’s invitation til kommentering af forslag til ændringer af ISA 700; ”Invitation to 

comment – improving the auditor’s report”, at forslaget er et resultat af en undersøgelse siden 2006 af 

brugers opfattelse af revisionserklæringen.95 Undersøgelsen er lavet på verdensplan, hvor holdninger fra the 

European Commission (EC), US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), aktionærer, 

analytikere, kreditorer og kreditinstitutter mv. er kommet til udtryk senest pr. 15. september 2011, hvor der 

var deadline for kommentarer til IAASB’s Consulting Paper; ”Enhancing the Value of Auditor Reporting: 

Exploring Options for Change” fra 15. maj 2011.96 

 

Særligt Europa-kommissionen har medvirket til input til IAASB’s forslag til ny revisionserklæring. Europa-

kommissionen offentliggjorde en forordning 30. november 2011, hvori forslag til specifikke krav vedrørende 

revision af PIE-selskaber fremgik. Særligt afsnit 21-23 er relevante, idet de omhandler krav om revisors 

rapportering, herunder krav om indholdet i revisors erklæring. Baggrunden for forslagene i forordningen 

skyldes fokus på at få stabiliseret finanssystemerne i Europa som følgevirkning af den finansielle krise – 

hvori investorer og andre interessenter særligt i banker har haft svært ved at forstå, hvorfor revisorer har 

kunnet afgive en erklæring uden supplerende oplysninger eller modifikationer, når flere banker har været 

konkursramte.97 

 

Vedrørende going concern stiller forordningen i punkt 2l, artikel 22 krav om, at revisor skal erklære sig om 

selskabets evne til at være going concern, uagtet om der er usikkerhed herom eller ej. Det fremgår endvidere 

af artikel 22, at længden af revisionserklæringen maksimalt må udgøre 10.000 karakterer ekskl. mellemrum. 

IAASB’s  erklæring  overstiger  dette,  hvorfor  det  også  fremgår  af  en  artikel,  at  det  er  interessant  at  se,  om 

Europa-kommissionens krav kan bibeholdes.98 Endvidere stilles der i forordningens artikel 23 punkt 2f og 2j 

krav om, at revisor skal rapportere forhold til bestyrelse mv., som kan medføre væsentlig usikkerhed om 

selskabets fortsatte drift, samt foretage en detaljeret beskrivelse af hvilke forudsætninger, der er gældende for 

revisors vurdering af selskabet som going concern, herunder beskrivelse af støtteerklæringer mv.99 

 

 

95 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 3.
96 IAASB: ”Consulting Paper: Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Option for Change”
97 European Commission: ”Proposal for regulation of the European Parliament and the council on specific requirements regarding statutory
audit of public-interest entities”, side
98 Lars Kiertzner CBS, Jon Beck KPMG, Lars Egelund, PWC: “En mere relevant revisionserklæring”
99 European Commission: ”Proposal for regulation of the European Parliament and the council on specific requirements regarding statutory
audit of public-interest entities”, side 41-45
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Analytikerne og investorer håber, at ændringerne, som IAASB’s forslag til ny revisionserklæring indeholder, 

medfører, at de fremover ved, hvor revisor har haft fokus i sin revision, særligt omkring komplekse områder, 

idet dette vil hjælpe dem med at kunne forstå mere komplekse selskaber. Fælles for alle, der har 

tilkendegivet sine holdninger, er, at der skal foretages en ændring. Overordnet ønskes det, at ændringerne 

kan medføre større gennemsigtighed omkring væsentlige forhold i regnskaberne og revisionerne, således at 

forventnings- og informationskløften mellem revisor og regnskabsbruger mindskes.100 

 

IAASB’s mål er, at ændringer foretages globalt ved at ændre ISA’erne omkring revisors rapportering. Ideen 

er at lave den nye revisionserklæring som en ”byggeklodsmodel” i lighed med den nuværende ISA 700-

erklæring, så nationale ændringer kan tilkobles den standardiserede revisionserklæring. Det understreges 

dog, at det forsøges at lave erklæringen så standardiseret som muligt, idet regnskabsbruger så vil opleve 

større sammenlignelighed verden over.101 Lidt paradoksalt skal det nævnes, at regnskabsbrugere i deres 

kommentering har beskrevet, at de går ind for, at ændringer til revisionserklæringen skal være standardiseret 

samtidig med, at den skal være tilpasset til de enkelte selskaber, så der gives størst mulig information 

omkring de enkelte selskaber. Dette er praktisk talt umuligt, men meget forståeligt, idet den større 

sammenlignelighed ved en standardiseret revisionserklæring vil lette regnskabsbrugers forståelse og vil lette 

evnen til at identificere usædvanligheder i selskabernes drift, herunder risici.102 Det fremgår af en artikel, at 

der er tale om et paradigmeskift, hvor rapportering i standardformat vil blive afløst af rapportering 

skræddersyet til den konkrete revision.103 

4.1.1. Tidsplan for IAASB’s indførsel af ændringer til ny revisionserklæring 
IAASB ønsker, at ændringerne til revisionserklæringen sker hurtigst muligt. Samtidig ønsker de, at 

ændringerne skal være så hensigtsmæssige for alle, at de er opmærksomme på, at det kan være en lang 

proces. Tidsplanen er fremlagt med følgende deadlines104: 

 

 8. oktober 2012: Kommentering af IAASB’s ”invitation to comment” 

 Juni 2013: Udkast til ny ISA inkl. ændringer 

 Juni 2014: Godkendelse af ny ISA inkl. ændringer 

 

Om tidsplanen kommer til at skride er svært at sige noget om, men det kan nævnes, at deadline for 

kommentering af IAASB’s ”invitation to comment” med deadline 8. oktober 2012 er overskredet af 49 

kommenteringer ud af 159 og den seneste 2. november 2012.105 Ligeledes omkring kommenteringen af 

IAASB’s Consulting Paper; ”Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change” 

100 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 3-4
101 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side og
102 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 17-18
103 Lars Kiertzner CBS, Jon Beck KPMG, Lars Egelund, PWC: “En mere relevant revisionserklæring”
104 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 2.
105 http://www.ifac.org/publications-resources/improving-auditor-s-report
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blev der ud af 82 kommenteringer afgivet 65 efter deadline den 15. september 2011, hvor den seneste var 2. 

november 2011.106 Overskridelse af deadlines vil typisk påvirke en tidsplan, med mindre IAASB har 

forventet sene besvarelser i sin fastsættelse af ovenstående deadlines. 

 

Endvidere skal det nævnes, at der i kommentarerne til IAASB’s Consulting paper er enighed om, at de 

ændringer, der skal foretages for at formindske forventnings- og informationskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger, ikke kun kan imødekommes ved ændring af revisionserklæringen. Det fremgår også af 

kommentarer i IAASB’s Consulting paper, at det bør være mere korrekt at yderligere information i 

regnskabet bør foretages fra bestyrelsen, da det er ledelsen som aflægger årsrapporten og ikke revisor. Ved 

ændring af revisionserklæringen bør der samtidig foretages ændringer i krav til finansiel rapportering fra 

andre end revisor.107  

4.1.2. IAASB’s principper og forslag til ændringer i ny revisionserklæring 
IAASB har arbejdet efter nedenstående principper i forslaget til ændringer af revisionserklæringen108: 

 

- Ændringerne skal have værdi for regnskabsbruger og skal kunne anvendes internationalt. 

- Regnskabsbruger skal nemmere kunne navigere og forstå komplekse regnskaber 

- Forøget gennemsigtighed om centrale forhold i regnskabet og udførte revisionshandlinger. 

- Revisionshandlinger efter ISA’erne vil så vidt muligt forblive uændret. 

- Bevaring af ansvarsfordeling mellem ledelse og revisor, hvor ledelsen stadig har ansvaret for at 

aflægge årsregnskabet. 

- Mulighed for tilpasning til nationale lovkrav. 

- En standardrevisionserklæring skal forholdsmæssigt kunne anvendes på alle selskaber. 

 

Med ovenstående principper har IAASB nået frem til følgende forslag, der skal indgå i en ny international 

revisionserklæring: 

 

- Revisionserklæringen skal indeholde yderligere information, som revisor vurderer, vil have relevans 

for regnskabsbrugers forståelse af årsregnskabet eller revisionen. Dette afsnit skal kaldes ”Auditor 

Commentary” og skal være et krav for alle revisionserklæringer for PIE-selskaber, og vil kunne 

anvendes for andre selskaber efter revisors vurdering. 

- Revisor skal konkludere, om det er hensigtsmæssigt, at ledelsen aflægger regnskabet efter 

forudsætning om going concern, og erklæringen skal udtrykkeligt udtale sig om identificerede 

væsentlige usikkerheder herved.109 

106 http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change
107 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 2.
108 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 5.



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

36

- Revisionserklæringen skal indeholde beskrivelse af væsentlige uoverensstemmelser mellem det 

reviderede regnskab og andre informationer, som revisor har læst, samt angivelse af hvilke 

informationer revisor har gennemgået. 

- Revisors konklusion og andre specifikke informationer om selskabet skal have en fremtrædende 

placering 

- Yderligere forslag til at give regnskabsbruger gennemsigtighed om udført revision og tydeliggøre 

ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse. 

4.2. Gennemgang af IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæring  

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelser omkring IAASB’s forslag og principper til ny 

revisionserklæring kan IAASB’s forslag til ny revisionserklæring ses i bilag 13. Erklæringen, der vises i 

bilaget, er et forslag til en umodificeret revisionserklæring for et regnskab udarbejdet efter IFRS. 

Udarbejdelsen af forslaget er foregået med udgangspunkt i revisionserklæringen efter ISA 700. 

Sammenholdes forslaget til revisionserklæringen med den nuværende revisionserklæring efter ISA 700, kan 

der ses en del ændringer. Elementerne i forslaget til den nye erklæring gennemgås i afsnit 4.2.1, og 

ændringerne i forhold til nuværende revisionserklæring efter ISA 700 gennemgås i afsnit 5.  

4.2.1. Elementerne i IAASB’s forslag til ny revisionserklæring 
Ved kendskab til nuværende revisionserklæring efter ISA 700 kan det konstateres, at IAASB’s forslag til ny 

revisionserklæring indeholder nye afsnit, nemlig; ”Basis for opinion”, ”Going Concern”, ”Auditor 

Commentary” og ”Other information”. Disse afsnit bliver gennemgået nedenfor. 

 

Indledningsvis skal det dog også nævnes, at særligt afsnittet ”Auditor Commentary” opfylder IAASB’s 

formål med at lave erklæringen som en erklæring, hvor der er mulighed for at foretage udbygning efter 

behov. Som beskrevet ovenfor er ”Auditor Commentary” det afsnit, som vil være et krav for PIE-selskaber, 

samtidig med, at det er et afsnit, som revisor kan anvende for øvrige selskaber, hvis de vurderer dette 

relevant.110 

 

Afsnittet ”opinion” er flyttet op øverst i revisors erklæring, hvor det ellers tidligere var sidste afsnit i revisors 

erklæring. IAASB begrunder dette ved, at de har undersøgt, at regnskabsbruger har størst fokus på revisors 

konklusion, når de læser revisors erklæring.111 

4.2.1.1. Basis for opinion 
Dette afsnit kommer som 2. afsnit i den foreslåede revisionserklæring. Afsnittet kan sammenholdes med 

afsnittet ”grundlag for manglende konklusion”, som er nævnt i afsnit 3.2, idet der sker omtale af grundlaget 

109 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 6.
110 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 8.
111 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 17.



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

37

for konklusionen. Forslaget indeholder også krav til beskrivelse af grundlaget for erklæringen, selvom de er 

umodificerede.112 

4.2.1.2. Going Concern 
Den nuværende globale økonomiske krise understreger vigtigheden af rettidig og utvivlsom aflæggelse af 

regnskaber. Krisen har også givet anledning til større fokus på vurdering af going concern og tilhørende 

oplysninger. Krisen har også resulteret i debat omkring, hvorvidt revisor skal have en større rolle i 

forbindelse med rapportering omkring going concern. Europa-kommissionen understreger, at going concern 

stadig er et kritisk problem i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision. IAASB modtog ved 

konsultation fra maj 2011 efterspørgsel på afklaring af revisors og ledelsens ansvar i forbindelse med going 

concern. Endvidere er der sket efterspørgsel på rapportering af revisors resultater på den udførte revision af 

going concern. IAASB har derfor forsøgt at imødegå denne efterspørgsel.113  

 

Efter at have overvejet forskellige løsninger har IAASB valgt, at afsnittet going concern skal indeholde: 

 

1) En konklusion om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at ledelsen anvender going concern-

forudsætning.  

2) En erklæring om, hvorvidt der, baseret på de udførte revisionshandlinger, er identificeret væsentlig 

usikkerhed i forbindelse med begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om 

selskabet som going concern. 

 

Ved denne ændring vil der ikke være behov for at ændre ISA 570, hvorfor det efter IAASB’s opfattelse vil 

være  relativt  simpelt  at  indføre  dette.  IAASB  mener,  at  en  erklæring  vil  have  større  værdi  for  

regnskabsbruger, hvis konklusionen indeholder en erklæring om, at der ikke er identificeret betydelig 

usikkerhed om going concern. Idet ledelse og revisor har forskellig opfattelse af begrebet ”betydelig risiko”, 

er der behov for en konklusion fra både ledelse og revisor på, at betydelig risiko ikke eksisterer. Dette 

uddybes i afsnit 4.2.1.5. 

 

Idet begrebet ”forudsætning for going concern” er forskellig fra ”ikke væsentlige usikkerheder for going 

concern”, foreslår IAASB, at der indføres følgende underafsnit: 

 

1) Brug af forudsætningen for going concern. 

2) Væsentlige usikkerheder i forbindelse med begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig 

tvivl om selskabet som going concern.114 

112 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 17.
113 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 18.
114 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 19-20.
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4.2.1.3. Auditor Commentary 
Auditor Commentary er et afsnit, hvor revisor har mulighed for at give kommentarer, som skal hjælpe 

regnskabslæser til forståelse af regnskabet eller til forståelse af revisionen. Formålet er at give større 

gennemsigtighed i revisors arbejde og forhold vedrørende regnskabet og revisionen. Afsnittet skal kunne 

erstatte den nuværende anvendelse af supplerende oplysninger, jf. ISA 706, hvorfor afsnittet bedst kan 

sammenlignes med de nuværende regler om supplerende oplysninger, jf. ISA 706. IAASB’s afsnit om 

Auditor Commentary skal dog anvendes, så der er en lavere grænse for, hvornår revisor skal henlede 

regnskabsbrugers opmærksomhed på forhold sammenlignet med anvendelsen af supplerende oplysninger. 

Ved nuværende supplerende oplysninger skal disse afgives, når forholdene er væsentlige for 

regnskabsbrugers forståelse, og ved IAASB’s forslag skal der gives oplysninger, når det er sandsynligt, at 

forholdene vil være vigtige i regnskabsbrugers forståelse. Afsnittet giver revisor mulighed for at give 

oplysninger, som skønnes mest relevante for regnskabsbrugers forståelse. Her skal revisor også have fokus 

på at levere information vedrørende selve revisionen, som ikke behøver at have direkte relation til 

oplysningerne i regnskabet.115 

 

I forbindelse med IAASB’s konsultation i maj 2011 har regnskabsbrugerne givet udtryk for, at de 

oplysninger, revisor giver, vil forøge gennemsigtigheden i kommunikationen mellem revisor og ledelse, 

såfremt oplysninger er drøftet med den øverste ledelse forud for, at de afgives i revisorerklæringen. Det 

fremgår dog, at det ikke er alle oplysninger, som revisor bør drøfte med den øverste ledelse, inden de afgives 

i dette afsnit. Det er derfor revisor, som skal foretage vurdering af, hvorvidt oplysningerne skal drøftes med 

ledelsen, inden de afgives i afsnittet ”Audit Commentary” i revisionserklæringen.116 

 

IAASB mener, at revisor som minimum skal foretage vurdering af, om følgende punkter skal oplyses i 

afsnittet:117 

 

- Væsentlige ledelsesmæssige skøn i fx selskabets regnskabspraksis eller indregning af 

regnskabsposterne. 

- Væsentlige eller usædvanlige transaktioner vedr. fx transaktioner med nærtstående parter 

- Væsentlige forhold i revisionen, som har krævet revisors professionelle vurdering, fx forhold, der 

har været vanskelige at foretage vurdering af, eller identificerede kontinuerlige forhold drøftet i 

revisionsteamet eller med den øverste ledelse, som evt. har givet anledning til ændring i 

revisionsstrategi eller udvidelse af revisionen.  

 

115 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 22-23.
116 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 23.
117 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 23.
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Det er således ikke nødvendigvis de primære risici efter revisors vurdering, som behøver at være oplyst i 

dette  afsnit,  men  snarere  de  situationer,  hvor  revisor  kan  være  i  tvivl,  om  der  er  væsentlig  risici,  og  som  

typisk vil give anledning til drøftelse hos selskabets ledelse eller i revisionsteamet. IAASB oplyser 

endvidere, at en vejledning vil blive udarbejdet til brug for revisors vurdering af, hvorvidt oplysninger skal 

gives i afsnittet ”Auditor Commentary” eller ej. Endvidere vil vejledningen indeholde oplysninger om, hvor 

detaljeret oplysningerne skal være. Vejledningen forventer IAASB at udarbejde sammen med de kommende 

revisionsstandarder.118 

 

Vedrørende omfanget af de oplysninger, der skal gives, er det som før nævnt op til revisor at foretage 

vurdering heraf. Såfremt alle revisorer generelt vil afgive mange oplysninger i afsnittet ”Audit 

Commentary”, vil der være risiko for, at effekten heraf reduceres. Det vil derfor formodes, at effekten heraf 

vil være højst i tilfælde af, at revisor meget nøje prøver at forestille sig, hvilke regnskabsbrugere der er for de 

respektive selskaber, og foretager nøje tilpasning af oplysningerne i Auditor Commentary, som hverken skal 

være for få eller for mange. Revisor skal sikre, at relevans og forståelighed opfyldes af informationerne i 

”Auditor Commentary” opfylder.119 

 

IAASB forklarer også, at det er vigtigt, at afsnittet ”Auditor Commentary” ikke erstatter muligheden for at 

lave revisionserklæringer med modificerede konklusioner, herunder afgivelse af forbehold, afkræftende 

konklusion eller manglende konklusion. Endvidere skal afsnittet heller ikke erstatte de oplysningskrav, der er 

til ledelsen.120 

 

Afsnittet vil som udgangspunkt være et krav til revisor i forbindelse med afgivelse af revisionserklæringer 

for PIE-selskaber og som minimum for børsnoterede selskaber. En præcis definition af, hvilke selskaber 

afsnittet  vil  være påkrævet  for,  vil  IAASB beskrive nærmere.  Det  fremgår også,  at  IAASB også mener,  at  

revisor skal have mulighed for at anvende afsnittet ”Auditor Commentary” i forbindelse med revision af 

mindre selskaber.121 

 

I IAASB’s forslag til en erklæring jf. bilag 13, ses det, at der er afgivet 5 eksempler på, hvilke informationer 

revisor kan inkludere i afsnittet ”Auditor Commentary”. Informationerne er i eksemplet givet detaljeret 

for:122 

 

 

118 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 24.
119 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 24.
120 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 24.
121 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 25-26.
122 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 10.
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- Igangværende retssager 

- Goodwill 

- Værdiansættelse af finansielle instrumenter 

- Revisionsstrategi i forbindelse med registrering af omsætning, tilgodehavender og modtagelse af 

betalinger 

- Involvering af andre revisorer 

 

Strukturen i afsnittene er, at der først foretages en beskrivelse af de observationer eller informationer, som 

revisor er blevet bekendt med, og afsluttes med en vurdering eller konklusion. 

 

I tilfælde, hvor revisor ikke identificerer forhold, som han mener, skal oplyses i afsnittet ”Auditor 

Commentary”, skal afsnittet stadig være indeholdt i revisionserklæringen. Der skal blot gives oplysning om, 

at ingen forhold er identificeret i forbindelse med revisionen. I sådan et tilfælde vil revisor formentlig også 

være underlagt dokumentationskrav. Sådanne situationer mener IAASB dog vil være sjældne, når revisionen 

vedrører PIE-selskaber, idet de formoder, at afsnittet ”Auditor Commentary” i gennemsnit vil indeholde to til 

ti forhold, hvilket vil afhænge af selskabets kompleksitet og størrelse.123 

 

IAASB har modtaget kritik fra regnskabsbrugerne for forslag om afsnittet ”Auditor Commentary” i 

forbindelse med konsultationen fra maj 2011. Kritikken går på, at de ikke mener, at revisor skal formidle 

særlige oplysninger om selskaberne, da dette ansvar tilhører ledelsen. Et andet kritikpunkt er, at der er risiko 

for, at regnskabslæser vil opfatte afsnittet ”Auditor Commentary” som erstatning for revisors modificerede 

konklusion. Sidst, men ikke mindst, har de modtaget kritik for, at afsnittet vil være tidskrævende for revisor 

og ledelse, hvilket vil medføre en omkostningsstigning. Det øgede tidsforbrug for revisor vil anvendes på 

udarbejdelse og kvalitetsgennemgang i formulering af forhold i Auditor Commentary og drøftelse af 

formulering med den øverste ledelse. Sidstnævnte kræver et godt samarbejde mellem ledelse og revisor, idet 

der kan forestilles et tidspres omkring tidspunkter for regnskabsaflæggelse, hvorfor en formulering af dette 

afsnit kan formodes at give anledning til drøftelse af detaljer i forbindelse med revisionen. Formuleringen 

forestilles at være væsentlig for den øverste ledelse, idet informationen offentliggøres. Samtidig vil revisor 

gerne bibeholde et godt samarbejde med ledelsen, hvorfor drøftelser af formuleringerne er nødvendige.124 

 

IAASB er selv opmærksomme på, at der er risici forbundet med afsnittet ”Auditor Commentary”. De oplyser 

følgende risici:125 

 

123 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 27.
124 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 27.
125 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 28.
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- Svækkelse af sammenligneligheden 

- Regnskabsbruger vil anse revisors kommentarer som en garanti (forventningskløften forøges) 

- Revisors henvisning til øvrige dokumenter kan medføre konsekvenser 

- Regnskabsbruger vil blot læse afsnittet Auditor Commentary i stedet for selve regnskabet 

- Auditor Commentary kan blive standardiseret over tid 

- Gentagelse af information i tilfælde af, at ledelsen også giver oplysningerne 

- Manglende overholdelse af fortrolighed ved oplysninger, som ikke er givet af ledelsen. 

4.2.1.4. Other Information 
”Other information” er i ISA’erne defineret som andre finansielle og ikke-finansielle informationer, som 

ikke indgår i regnskabet og ikke er omfattet af revisionserklæringen herom. Det er informationer som i 

henhold til loven skal indgå i årsrapporten. Ledelsesberetning er et eksempel på denne information, idet der 

for  store  selskaber  er  krav  om  udarbejdelse  heraf.  I  afsnittet  ”Other  information”  skal  revisor  efter  

gennemlæsning af ledelsesberetningen give oplysninger om, om fx ledelsesberetningen er i 

uoverensstemmelse med det reviderede regnskab.126 Afsnittets formål vil ikke give revisor mulighed for at 

rapportere omkring going concern til regnskabsbruger, hvorfor afsnittet ikke vil blive behandlet yderligere i 

denne afhandling. 

4.2.1.5. Management’s and auditor’s responsibilities relating to Going Concern 
Afsnittet er nævnt i afsnit 4.2.1.2 som værende et afsnit, der skal medføre større værdi for regnskabsbruger 

omkring oplysninger om going concern, hvis både ledelse og revisor afgiver en konklusion på, at der ikke 

eksisterer betydelig risiko for non-going concern. Revisor skal i afsnittet klart oplyses, om ledelsen 

overholder kravene i forbindelse med aflæggelse af regnskab efter princippet om going concern i 

overensstemmelse med ISA 570. Afsnittet omkring ”management’s responsibilities” kan ses i bilag 10, hvor 

afsnit fra ISA 570 omtales, såsom at alle informationer er indeholdt i ledelsens vurdering af going concern, 

som på baggrund heraf vurderer, at selskabet har evnen til at være going concern i mindst 12 måneder. 

Endvidere omtaler afsnittet også, at ledelsen i regnskabet skal give oplysninger om usikkerheder, der kan 

skabe væsentlig tvivl om, at selskabet er going concern. 

 

Revisors ansvar og rolle i forbindelse med en revision uddybes i dette afsnit. Afsnittet skal indeholde en 

beskrivelse af begreber, som revisor anvender i forbindelse med en revision, som udføres i 

overensstemmelse med ISA’erne. Dette skal medføre en mere detaljeret beskrivelse af væsentlige forhold, 

besvigelser, interne kontroller, regnskabspraksis, anvendelse af skøn og kommunikation med ledelsen mv. 

Dette afsnit vil dermed være mere omfattende end nuværende afsnit, jf. ISA 700. Formålet er, at der gives 

mere gennemsigtighed i revisors arbejde. 

126 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side 28.
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4.3. Delkonklusion 

Ifølge Europa-kommissionen har den finansielle krise sat revisor i fokus i forbindelse med selskabers 

konkurs. Dette har medført, at Europa-kommissionen i forordning af 30. november 2011 har udtrykt forslag 

til, hvordan revisor i sin rapportering skal have større fokus på going concern. Det fremgår bl.a. af 

forordningens artikel 21-23, at revisor altid i sin erklæring skal beskrive selskabets evne til at være going 

concern, uagtet om der er usikkerhed vedrørende going concern eller ej. Herudover skal revisor detaljeret 

rapportere til bestyrelse eller lignende på hvilket grundlag, revisor vurderer selskabet som going concern. 

Omtale af støtteerklæring kan være et eksempel herpå. 

 

Europa-Kommissionens forordning har været et vigtigt input til IAASB, som har indarbejdet en del af 

forordningens forslag i IAASB’s erklæringsforslag, som er udsendt i et konsultationspapir ”Invitation to 

comment – improving the auditor’s report” af 22. juni 2012. Konsultationspapiret har dannet grundlag for 

kommentarer fra revisionsforeninger og -organisationer mv., der havde deadline 8. oktober 2012. IAASB 

forventer, at endelig godkendelse af en ny erklæring sker i juni 2014. 

 

Forslag til erklæringsændringer skal imødegå interessenternes ønsker om gennemsigtighed vedrørende 

væsentlige forhold i regnskabet, risici identificeret under revisionen, herunder en beskrivelse af inden for 

hvilke områder, revisors indsats har været størst. IAASB’s forslag til ny erklæring er udarbejdet efter ønske 

om en global ændring, hvor der ønskes sammenlignelighed dog med mulighed for tilpasning til lokale 

forhold efter princip om ”byggeklodsmodellen”. Der lægges op til, at revisionserklæringen indeholder 

elementer, som kan anvendes på alle selskaber, så den ikke kun vil være gældende for børsnoterede og PIE-

selskaber. 

 

Erklæringsforsalget er meget forskelligt i forhold til den nuværende revisionserklæring efter ISA 700, idet 

placering af erklæringens elementer er ændret, og nye afsnit er indsat. De nye afsnit er ”Basis for opinion”, 

”Going concern”, ”Auditor Commentary” og ”Other Information”. De nye afsnit medvirker til yderligere 

information omkring den udførte revision – risikovurdering og udførsel af revisionen forbliver uændret. 

Revisor skal altid beskrive forudsætning for going concern i revisionserklæringen og afsnittet ”Auditor 

Commentary” erstatter supplerende oplysninger efter ISA 706. Tærsklen for, hvornår der afgives en 

”supplerende oplysning” i afsnittet ”Auditor Commentary”, nedsættes sammenlignet med tærsklen, der er i 

nuværende ISA 706. 
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5. IAASB’s forslag til ny erklæring i forhold til ISA 700-erklæringen 
Dette afsnit har til formål at beskrive de forskelle, der er mellem den nuværende revisionserklæring efter ISA 

700 (afsnit 3) og IAASB’s revisionserklæring (afsnit 4). Afsnittet vil indledningsvis beskrive ændringer i 

strukturen efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse af ændringer i indholdet. 

5.1. Ændringer til strukturen 

Strukturens opbygning er ændret væsentligt, idet afsnit enten er nye eller rækkefølgen blot er ændret. 

Forskellen kan ses i opstillingen nedenfor, hvor der er noteret (ny) ud for de afsnit, som er helt nye i forslaget 

til erklæring fra IAASB sammenholdt med nuværende ISA 700-erklæring. Oversigten nedenfor er udarbejdet 

i kronologisk rækkefølge, hvor erklæringernes første afsnit starter med nr. 1 i oversigten nedenfor. 

 

Særligt kan det nævnes, at konklusionsafsnittet er sat forrest i IAASB’s forslag, der  hvor revisor- og 

ledelsesansvaret er placeret i nuværende ISA 700-erklæring. Afsnittet med ledelsens og revisors ansvar er sat 

nederst, hvor konklusionsafsnittet er i nuværende ISA 700-erklæring. Dette skyldes, at IAASB, ønsker at 

sætte de afsnit øverst, som har størst relevans for regnskabsbruger. På den måde er det også interessant at se, 

at nye afsnit som ”Going Concern” er placeret før ”Auditor Commentary”. Dette må afspejle fokus på 

rapportering om Going Concern. Dette er i overensstemmelse med IAASB’s holdning om, at der skal være 

fokus på rapportering af Going Concern, bl.a. som følge af den finansielle krise. 

 
Endvidere skal det nævnes, at der er tilføjet en enkelt særskilt linje lige før ”Auditor’s signature” i IAASB’s 

forslag til ny erklæring, hvor den ansvarlige underskrivende partners navn skal fremgå: 

 

”The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is name ” 

 

De væsentligste forskelle gennemgås og kommenteres i særskilte afsnit nedenfor. Afsnittene: ”5. Other 

information”, ”7. Report on other legal and regulatory requirements” og ”8. Auditor’s report” vil ikke blive 

gennemgået, idet indholdet heri ikke vil give regnskabsbruger information om going concern. 

ISA 700-erklæring IAASB’s forslag til erklæring 
1. Introduction 1. Opinion 
2. Management’s responsibility for the 
Financial Statements 

2. Basis for opinion (Ny) 

3. Auditor’s Responsibility 3. Going Concern (Ny) 
4. Opinion 4. Auditor Commentary (Ny) 
 5. Other information (Ny) 
 6. Respective Responsibilities of 

Management and the Auditor 
5. Report on other legal and regulatory 
requirements 

7. Report on other legal and regulatory 
requirements  

6. Auditor’s signature  8. Auditor’s signature  
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5.2. Ændringer til afsnittet ”opinion” 

Indholdet er stort set det samme i IAASB’s forslag om ”Opinion”-afsnittet sammenlignet med ISA 700-

erklæringen. IAASB’s formulering af afsnittet omtaler dog noterne som noget særskilt, idet de bruger 

formuleringen; ”The financial statements comprising … and notes to the financial statements…” På denne 

måde uddybes det, at noterne er omfattet af revisionen af regnskabet. 

5.2.1. Ændringernes betydning for going concern  

I forhold til krav om modificering af afsnittet ”opinion” omkring going concern vil indholdet i ISA 705 og 

ISA 706 stadig være gældende, jf. omtale i afsnit 3.2. Kravene om afgivelse af supplerende oplysninger vil 

være omfattet af særskilt afsnit ”Auditor Commentary”. De supplerende oplysninger vil derfor stadig ikke 

påvirke afsnittet ”opinion”. 

 

Krav til afgivelse af en revisionserklæring med forbehold, modificeret konklusion eller afkræftende 

konklusion vil være uændret i forhold til ISA 705. For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnit 3.2.1.  

5.3. Ændringer til afsnittet ”Basis for opinion” 

Afsnittet ”Basis for opinion” skal altid være indeholdt i revisionserklæringen jf. IAASB, hvor afsnittet i dag 

alene skal fremgå i ISA 700-erklæringen, hvis der afgives en erklæring efter ISA 705 omkring modificeret 

konklusion eller forbehold, jf. afsnit 3.2.1. Afsnittet ”basis for opinion” indeholder jf. IAASB’s beskrivelse 

af, at revisionen er udført i overensstemmelse med ISA’erne, og revisionen er udført efter kravene omkring 

etik og uafhængighed. Denne beskrivelse er ikke indeholdt i ISA 705-erklæringerne. 

5.3.1. Ændringernes betydning for going concern  

Afsnittet ”basis for opinion” vil ikke påvirke revisors rapportering omkring forhold der vedrører going 

concern sammenlignet med nuværende regulering, idet oplysninger herfor gives afhængigt af modifikation af 

afsnittet ”Opinion”. Krav til modifikation af afsnittet ”opinion” er ikke ændret i forhold til erklæringer efter 

ISA 705. Regnskabsbruger vil derfor ikke få yderligere information omkring going concern som følge af, at 

der ingen ændringer vil være i afsnittet ”basis for opinion” sammenlignet med ISA 705-erklæringerne 

omkring going concern.  

5.4. Ændringer til afsnittet ”Going Concern” 

Afsnittet ”Going Concern” er nyt sammenlignet med erklæringen jf. ISA 700. Afsnittet er et eksempel på, at 

IAASB vil give regnskabsbruger mere information omkring revisors ansvar i forbindelse med vurdering af 

going concern. Afsnittet indeholder oplysninger, som gør, at revisor erklærer sig om, at ledelsens aflæggelse 

af regnskabet efter going concern er hensigtsmæssig. Endvidere erklærer revisor sig om, at der under 

revisionen ikke er identificeret forhold, der kan skabe usikkerhed om selskabets evne til at forsætte som 

going concern, og som revisor vurderer skal oplyses i regnskabet efter IFRS. Afsnittet oplyser endvidere, at 
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erklæringen ikke kan anses som en garanti for selskabets evne til at kunne fortsætte som going concern og 

henviser til ledelsens ansvar herfor, som beskrives i særskilt afsnit. 

5.4.1. Ændringernes betydning for going concern  

Afsnittet er som nævnt nyt, og forholdet omkring going concern, som beskrives, bliver ikke beskrevet i 

revisionserklæringer efter ISA 700. Betydningen for revisionen er dog ikke ændret, idet der blot er tale om 

ændring af revisors informationer til regnskabsbruger. Det skal understreges, at revisionserklæringer efter 

ISA700 for regnskaber aflagt efter ÅRL eller IFRS skal aflægges efter forudsætning om fortsat drift. På 

denne måde skal revisor også foretage vurdering af selskabet - som going concern - i forbindelse med 

afgivelse af revisionserklæring efter ISA700. Ligeledes afgives der ikke garanti for going concern, hvilket er 

ledelsens primære ansvar at vurdere. Dette beskriver afsnittet også. På denne måde er der ikke ændringer i 

udførslen af arbejdet eller ansvarsfordeling, men blot tale om yderligere oplysning til regnskabsbruger, 

hvilket vurderes som en relevant information, idet forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger 

formindskes. 

 

Afsnittet ”going concern” skal endvidere give uddybende forklaring i de tilfælde, hvor der afgives en 

modificeret konklusion vedrørende usikkerhed omkring going concern.  Afgivelse af supplerende oplysning 

efter ISA 706 omkring going concern skal afgives i dette afsnit. Nedenfor sammenholdes IAASB’s 

umodificerede afsnit ”going concern” med IAASB’s modificerede afsnit ”going concern”, når der afgives en 

supplerende oplysning om usikkerhed for going concern.127 

127 IAASB: ”Invitation to comment Improving the auditor’s report”, side og 36.
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Af afsnittet fremgår det modificerede afsnit understreget. Det modificerede afsnit er alene anden del, 

startende med: ”Without qualifying…”. Det må formodes, at første del af afsnittet, startende med ”As part of 

our audit…”, skal modificeres i de tilfælde, hvor der afgives revisionserklæring efter ISA 705 med 

modificeret konklusion, manglende konklusion eller forbehold. Dette formodes, idet revisor i tilfælde af 

manglende dokumentation for going concern ikke vil kunne underskrive en erklæring, hvor der står ”As part 

of our audit of the financial statements, we have concluded that management’s use of the going concern 

assumption in the preparation of the financial statements is appropriate.” 

 

Det er tidligere omtalt, at tærsklen for omtale af usikre forhold (supplerende oplysninger) er nedsat under 

afsnittet ”auditor Commentary”. Idet der som udgangspunkt ikke omtales forhold vedrørende going concern 

under ”Auditor Commentary”, formodes nedsættelse af tærsklen for rapportering af supplerende oplysning 

Umodificeret afsnit ”going concern” Modificeret afsnit ”going concern” 
 
Going Concern 
Use of the going concern assumption 
 
As  part  of  our  audit  of  the  financial  
statements, we have concluded that 
management’s use of the going concern 
assumption in the preparation of the financial 
statements is appropriate. 
 

 
Going Concern 
Use of the going concern assumption 
 
As part of our audit of the financial 
statements, we have concluded that 
management’s use of the going concern 
assumption in the preparation of the financial 
statements is appropriate. 
 

Material Uncertainties Related to Events or 
Conditions that May Cast Significant Doubt 
on the Company’s Ability to Continue as a 
Going Concern 
 
Based on the work we have performed, we 
have not identified material uncertainties 
related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Company’s ability to 
continue as a going concern that we believe 
would need to be disclosed in accordance 
with IFRS. Because not all future events or 
conditions can be predicted, this statement is 
not a guarantee as to the Company’s ability 
to continue as a going concern. 
 

Material Uncertainties Related to Events or 
Conditions that May Cast Significant Doubt 
on the Company’s Ability to Continue as a 
Going Concern 
 
Without qualifying our opinion, we draw 
attention to Note X in the financial 
statements, which indicates that the Company 
incurred a net loss of ZZZ during the year 
ended December 31, 20XX and, as of that 
date, the Company’s current liabilities 
exceeded its total assets by YYY. These 
conditions, along with other matters as set 
forth in Note X, indicate the existence of a 
material uncertainty that may cast significant 
doubt about the Company’s ability to 
continue as a going concern. Because not all 
future events or conditions can be predicted, 
this statement is not a guarantee that the 
Company will or will not be able to continue 
as a going concern. 
 

The responsibilities of management with 
respect to going concern are described in a 
separate section of our report. 

The responsibilities of management with 
respect  to  going  concern  are  described  in  a  
separate section of our report. 
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vedrørende going concern også at være gældende i afsnittet ”going concern”. Regnskabsbruger må derfor 

kunne forvente at få oplysninger om usikkerhed for going concern på et tidligere stadie ved anvendelse af 

IAASB’s erklæring, end hvad der er tilfældet i dag ved revisionserklæringerne efter ISA 706.

5.5. Ændringer til afsnittet ”Auditor Commentary” 

Afsnittet ”Auditor Commentary” er et nyt afsnit sammenlignet med revisionserklæringen efter ISA700. 

Afsnittet er en væsentlig ændring, idet afsnittet altid skal være indeholdt i IAASB’s erklæring og beskrive 

forhold, som revisor vurderer, er vigtige for regnskabsbrugers forståelse af revisionen og regnskabet. 

Afsnittet vil erstatte de nuværende supplerende oplysninger efter ISA 706. Det oplyses, at tærsklen for 

beskrivelse af supplerende oplysninger i afsnittet nedsættes. For nærmere beskrivelse af oplysninger, der kan 

gives, henvises til afsnit 3.2.2. 

5.5.1. Ændringernes betydning for going concern  

Afsnittet vil ikke give direkte oplysninger om vurdering af going concern, idet beskrivelse heraf gives under 

afsnittet ”going concern”. Revisors oplysninger om anvendte skøn, væsentlige revisionsmæssige risici mv. 

kan påvirke vurdering af going concern. Såfremt forholdene kan medføre risiko for non-going concern, kan 

man forestille sig, at der under afsnittet ”going concern” foretages henvisning til nærmere beskrivelse af 

væsentlige usikkerheder for indregning i årsrapporten. Således kan man forestille sig, at der i dette afsnit 

beskrives forhold, som har en effekt på going concern-vurderingen.  

5.6. Ændringer til afsnittet ”Respective Responsibilities of Management and the Auditor” 

Afsnittet er opdelt i 3 underafsnit. Det er særligt underafsnittet ”Management’s Responsibilities Relating to 

Going Concern” og ”Auditor’s Responsibility”, der er ændringer til. 

 

Underafsnittet ”Management’s Responsibilities Relating to Going Concern” er det afsnit, der henvises til, i 

afsnittet ”Going Concern”, jf. omtale i afsnit 5.4.  Ledelsens ansvar i forbindelse med vurdering af going 

concern omtales detaljeret med samme beskrivelser som beskrevet i ISA 570. For nærmere beskrivelse 

henvises til afsnit 4.2.1.5. Denne beskrivelse foretages ikke i revisionserklæringer efter ISA 700.  

 

Underafsnittet ”Auditor’s Responsibility” er også en detaljeret forklaring af revisors ansvar og arbejde. 

Særligt redegør afsnittet for begrebet ”høj grad af sikkerhed”. Der henvises til afsnit 4.2.1.5 for yderligere 

beskrivelse af indhold i dette afsnit. Det vurderes, at afsnittet vil minimere forventningskløften mellem 

regnskabsbruger og revisor og give større gennemsigtighed sammenlignet med revisionserklæring efter ISA 

700, som ikke indeholder en beskrivelse herfor. 

5.6.1. Ændringernes betydning for going concern  

Beskrivelserne i underafsnittene ”Management’s Responsibilities Relating to Going Concern” og ”Auditor’s 

Responsibility” vurderes at ville give større gennemsigtighed for regnskabsbruger og at  ville minimere 
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forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor i forbindelse med ansvaret omkring vurdering af 

going concern sammenlignet med revisionserklæringen efter ISA 700. 

5.7. IAASB’s erklæring i praksis 

Der eksisterer endnu ikke praktiske eksempler på udformning af modificerede revisionserklæringer efter 

IAASB’s forslag. I følgende afsnit er der udarbejdet eksempler på, hvordan en revisionserklæring efter 

forslag fra IAASB vil kunne se ud i praksis. Eksemplerne er udarbejdet ud fra seneste aflagte årsrapport, 

hvilket giver mulighed for sammenligning i forhold til revisionserklæringen efter ISA 705 og 706. Der vil 

være fokus på going concern, hvorfor der kun er udarbejdet eksempler for afsnittene i IAASB’s 

revisionserklæring, der vedrører going concern. Med henvisning til afsnit 5.7.1 og 5.7.2 vil der derfor gives 

eksempler på afsnittet ”Opinion”, ”basis for opinion”, ”Going Concern” og ” Respective Responsibilities of 

Management and the Auditor”. Information som ikke har direkte relevans for going concern, tilhørende 

afsnittet ”Auditor Commentary”, udarbejdes derfor ikke i eksemplerne. 

 

Selskaberne NeuroSearch A/S og TORM A/S er udvalgt, idet de er børsnoterede selskaber, og der derfor er 

mere offentlig information tilgængelig, sammenlignet med selskaber i regnskabsklasse C eller B, hvor der er 

færre informationskrav. Desto flere informationer, der er tilgængelige, desto nemmere er det at illustrere 

forskelle mellem IAASB’s revisionserklæring og revisionserklæring efter ISA 705 og 706. Eksemplerne 

udarbejdet i dette afsnit er udarbejdet ud fra informationer fra årsrapporterne og resulterer i samme 

konklusion, som revisionserklæringen i årsrapporten. Det er sandsynligt, at et mere detaljeret kendskab til 

selskabernes interne kontrolmiljø, revisionen, herunder bemærkninger i revisionsprotokollater mv., ville 

resultere i en anden revisionserklæring end dem, der gives i eksemplerne. Selskaberne NeuroSearch A/S og 

TORM A/S er endvidere udvalgt, idet revisionserklæringen henholdsvis indeholder supplerende oplysninger 

og manglende konklusion, altså modificerede erklæringer efter ISA 705 eller ISA 706. IAASB giver i bilag 

10 eksempler på, hvordan en ”blank” erklæring vil se ud. 

 

Følgende afsnit giver indledningsvis en kort præsentation af selskaberne samt en beskrivelse af betydelige 

forhold relateret til going concern. Informationerne vil derefter blive anvendt i et eksempel på IAASB’s 

revisionserklæring, som sammenholdes med de oprindelige afgivne revisionserklæringer. 

5.7.1. NeuroSearch A/S  

NeuroSearch A/S’ aktivitet vedrører forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi. Selskabets 

portefølje består af ordopidine, seridopidine og tesofensine.128 NeuroSearch A/S, som er noteret på 

Københavns Fondsbørs, anvendes som eksempel, idet selskabets regnskab aflægges efter IFRS, som er 

godkendt af EU, og årsregnskabet er udarbejdet efter ÅRL. Årsrapporten er derfor aflagt under forudsætning 

128 NeuroSearch A/S’s årsrapport 2011, side 5-7 23-25
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om going concern. Revisionserklæringen vedrørende revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er 

afgivet med supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet. Den supplerende oplysning henviser til 

forholdene beskrevet i note 1 ”grundlag for regnskabsaflæggelse” og ledelsesberetningens afsnit om 

”Likviditet og kapitalressourcer” og ”forventninger til 2012”, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om 

selskabets evne til at fortsætte driften og behovet for at fremskaffe ny kapital til finansiering af 

videreudvikling af Huntexil.129 

5.7.1.1. Identifikation af betydelige forhold for regnskabsbruger 

Ved gennemgang af årsrapporten er der identificeret en række forhold vedrørende going concern, der vil give 

revisor anledning til at skulle informere regnskabsbruger via revisionserklæringen efter IAASB. 

 

Ved gennemgang af koncernregnskabet for NeuroSearch A/S kan det ses, at egenkapitalen pr. 31. december 

2011 udgør mio. kr. 321, hvor årets resultat på mio. kr. -678, har reduceret egenkapitalen væsentligt. 

Selskabets egenkapital vil blive negativ, hvis resultatet for 2012 realiseres i lighed med 2011. Selskabets 

kortfristede gældsforpligtelser udgør mio. kr. 259, og de kortfristede aktiver udgør mio. kr. 269, hvorfor det 

indikeres, at selskabet kan betale den kortfristede gæld, når den forfalder.130 

 

I koncernregnskabets note 1 ”Grundlag for regnskabsaflæggelse” og regnskabsberetningens afsnit ”likviditet 

og kapitalberedskab” oplyses det, at igangsættelse af næste udviklingsfase for Huntexil, er betinget af 

yderligere kapital. Ledelsen fortsætter endvidere med at søge efter en samarbejdspartner til at markedsføre 

Huntexil uden for Europa, og parallelt hermed vurderes mulighederne for finansiering gennem 

kapitaludvidelse. 

 

Endvidere fremgår det af regnskabsberetningens afsnit ”Forventninger til 2012”, at resultatet for 2012 

forventes at være mio. kr. -75 eksklusive evt. omkostninger relateret til igangsættelse af næste udviklingsfase 

for Huntexil. Næste udviklingsfase vil dog ikke blive igangsat, førend der er sikret tilstrækkelig finansiering 

til, at fasen kan gennemføres. Der er endnu ikke taget stilling til den foretrukne finansieringsform.131  

 

Vigtigheden af Huntexil understreges i årsrapportens afsnit ”Risikostyring og intern kontrol”, hvori det 

oplyses under afsnittet ”kapitalberedskabet”, at selskabet er afhængig af adgang til yderligere kapital for at 

kunne afslutte udviklingen af Huntexil og således kunne realisere værdien af selskabets pipeline. Der 

fremgår endvidere, at NeuroSearch ikke i øjeblikket har lægemidler på markedet eller andre væsentlige 

129 NeuroSearch A/S’s årsrapport 2011, side 37
130 NeuroSearch A/S’s årsrapport 2011, side 45
131 NeuroSearch A/S’s årsrapport 2011, side 30-31 48
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indtægtskilder til at finansiere fuldstændig udvikling af Huntexil. Det fremgår, at selskabets primære produkt 

er Huntexil.132 

 

Ovenstående er væsentlig information, som vil være relevant for regnskabsbruger, og som bør oplyses i 

erklæringen udarbejdet efter IAASB. Ovenstående forhold kan listes i punktform nedenfor: 

 

- Egenkapital på 321 mio. kr., hvor årets resultat var på mio. kr. -678, og der er forventninger til 

negativt resultat for 2012. 

- Selskabet har brug for yderligere kapital for at kunne igangsætte næste fase af produktet Huntexil 

- Der er ikke taget stilling til den foretrukne finansieringsform 

- Der er ikke væsentlige indtægtskilder på nuværende tidspunkt, idet det primære produkt er Huntexil, 

som ikke er færdigudviklet. 

5.7.1.2. IAASB’s erklæring sammenlignet med afgivet erklæring 

Der er i afhandlingens bilag 14 udarbejdet et eksempel på en erklæring for NeuroSearch A/S efter forslag til 

ændringer fra IAASB, og den oprindelige erklæring efter ISA 706 kan ses i bilag 15. Nedenfor illustreres 

forskellene mellem de to erklæringer omkring rapportering af going concern. Idet erklæringen indeholder en 

supplerende oplysning, vil det primært være afsnittet going concern, der bliver ændret i IAASB’s erklæring, 

hvorfor det vil være dette afsnit, der sammenholdes med tilsvarende oplysning i erklæring efter ISA 706. 

132 NeuroSearch A/S’s årsrapport 2011, side 27
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Figur 5: Sammenligning af eksempel omkring rapportering af going concern, Egen tilvirkning

I figur 5 er IAASB’s erklæring udarbejdet med henblik på at give regnskabsbruger den information, som det 

formodes, at revisor vil vurdere, er væsentlig information for regnskabsbruger. Den understregede del af 

Erklæring efter IAASB Erklæring efter ISA 706 
 
Going Concern 
Use of the Going Concern Assumption 
 
As part of our audit of the financial 
statements, we have concluded that 
management’s use of the going concern 
assumption in the preparation of the financial 
statements is appropriate. 
 
Material Uncertainties Related to Events or 
Conditions that May Cast Doubt on The 
Company’s Ability to Continue as a Going 
Concern. 
 
Without qualifying our opinion, we draw 
attention to the financial statements, which 
indicates that the Company incurred a net 
loss of DKK 695 million (70% of the equity 
December 31, 2010) during the year ended 
December 31, 2011. The Company expect a 
loss for 2012, and the company need 
additional capital to further develop the 
primary product Huntexil. No decisions have 
been taken regarding the form of obtaining 
additional capital. 
 
These conditions, along with other matters as 
set forth in note 1 “Basis of preparation of the 
Financial Statements” and managements 
Review sections on “liquidity and Capital 
Resources” and “Expectations for 2012” both 
included in the “Financial review” section, 
indicate the existence of a material 
uncertainty that may cast significant doubt 
about the Company’s ability to continue as a 
going concern. Because not all future events 
or conditions can be predicted, this statement 
is  not  a  guarantee  that  the  Company  will  or  
will not be able to continue as a going 
concern. 
 
The responsibilities of management with 
respect to going concern are described in a 
separate section of our report. 
 

 
Emphasis of matter 
 
Without qualifying our auditors’ report, we 
draw attention to note 1 “Basis of preparation 
of the Financial Statements” and 
Managements Review sections on “Liquidity 
and Capital Resources” and “Expectations for 
2012” both included in the “Financial 
Review” section, in which Management 
describes the uncertainty concerning the 
Company’s ability to continue its operations 
and the need for additional capital to further 
develop Huntexil. 
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teksten i eksemplet på IAASB’s erklæring viser informationer, der ikke fremgår at ISA 706-erklæringen. 

Udarbejdelsen er foretaget med formål om at give oplysninger om forhold, som kan være væsentlige for 

regnskabsbruger, samt ud fra hensyn til, at tærsklen for supplerende oplysninger er lavere end ved 

nuværende ISA’er. Hvor ISA 706-erklæringen henviser til hele afsnit, som ledelsen har beskrevet, giver 

eksemplet i stedet en kort beskrivelse af det væsentligste i afsnittene. Endvidere nævnes nedgang i 

egenkapitalen, at selskabet ikke har væsentlige indtægtskilder på markedet, og at Huntexil er det primære 

produkt, hvilket er sat i bero, som følge af manglende likviditet. 

5.7.2. Torm A/S  

Torm A/S er en af verdens største rederiselskaber, herunder transportører af olieprodukter (tankdivisionen) 

og tørlast (tørlastdivisionen). Selskabet har aktiviteter på verdensplan.133 

 

Torm A/S, som er noteret på Københavns Fondsbørs, anvendes som eksempel, idet selskabets regnskab 

aflægges efter IFRS, som er godkendt af EU, og årsregnskabet er udarbejdet efter ÅRL. Årsrapporten er 

aflagt under forudsætning om going concern. Torm A/S’ situation omkring aflæggelse af årsrapporten for 

2011 er kort omtalt i afsnit 3.2.1.3. Der blev udarbejdet to årsrapporter for Torm A/S i 2011 som følge af 

selskabets problemer med finansiering og likviditet. Den første årsrapport, der blev udarbejdet, indeholder en 

revisionserklæring med ”manglende konklusion”, hvorimod den efterfølgende årsrapport indeholder 

supplerende oplysning. Til brug for udarbejdelse af eksemplet anvendes årsrapporten med ”Manglende 

konklusion”, idet der tidligere er udarbejdet et eksempel på IAASB’s erklæring med supplerende oplysning. 

Revisionserklæringen er afgivet med manglende konklusion, idet selskabets evne til at være going concern 

afhænger af forhandlinger om en omfattende finansierings- og omstruktureringsplan med selskabets banker 

og andre interessenter. Forhandlingerne var endnu ikke afsluttet ved udarbejdelsen af årsrapporten, hvorfor 

der ikke kunne fremlægges dokumentation for going concern. Revisionserklæringen afsluttes med et afsnit; 

”Andre forhold”, som beskriver, at der vil blive udarbejdet en ny årsrapport med en ny revisionserklæring 

forud for generalforsamlingen i tilfælde af, at Torm A/S er i stand til at dokumentere tilstrækkelig 

finansiering, som vil gøre det sandsynligt, at selskabet kan forsætte som going concern.134 

5.7.2.1. Identifikation af betydelige forhold for regnskabsbruger 

Ved afgivelse af revisionserklæring med ”manglende konklusion” efter ISA 705 er det implicit, at der er et 

gennemgribende forhold, som har afgørende betydning for indregning i årsregnskabet. Da dette forhold vil 

være det væsentligste for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet, vil det ikke give regnskabsbruger værdi, 

at der oplyses om øvrige forhold i regnskabet i form af supplerende oplysning i ”Auditor Commentary”. 

Uden at denne tilgang er beskrevet nogen steder, formodes dette at blive gældende praksis. Derfor vil 

afsnittet ”Auditor Commentary” ikke indgå i eksemplet på revisionserklæring efter IAASB. 

133 Torm A/S’ årsrapport 2011, side 4, 38
134 Torm A/S’ årsrapport 2011, side 87
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Ved gennemgang af koncernregnskabet for Torm A/S ses det, at resultatet udgør USD - 451 mio. for 2011, 

hvor bl.a. salg af skibe og annullering af nybygningsordre i forsøg på forbedring af likviditet har medvirket 

til negativt resultat. Selskabets kortfristede gældsforpligtelser udgør pr. 31. december 2011 USD 2.046 mio., 

mens de kortfristede aktiver udgør USD 369 mio. Selskabet vil derfor ikke kunne betale den kortfristede 

gæld, når den forfalder.135 

 

I koncernregnskabets note 2 ”Likviditet of kapitalberedskab” fremgår det endvidere, at selskabet ikke har 

kunnet overholde låneaftaler, idet selskabets solvens pr. 31. december 2011 var 23,2 % og ifølge aftalen 

måtte denne ikke være mindre end 25 %. Torm A/S’ prioritetsgæld og bankgæld på USD 1,9 mia. kunne 

derfor i princippet kræves indfriet pr. 31. december 2011. I regnskabet er denne gæld derfor vist som 

kortfristet gæld. Torm A/S har endvidere med de anvendte banker indgået aftale om henstand med betaling 

af afdrag. Aftalerne blev forlænget til 1. marts 2012. Det oplyses i regnskabet, at Torm A/S arbejder på en 

omfattende og langsigtet finansiel løsning. Denne løsning er afgørende for selskabets evne som going 

concern. Ved tvangssalg, eller hvis Torm A/S på anden måde ikke er i stand til at fortsætte driften, vil 

værdien af aktiver og forpligtelser være væsentligt lavere end de nuværende regnskabsmæssige værdier.136 

 

Resultatet for 2012 er forbundet med væsentlig usikkerhed på grund af Torm A/S’ økonomiske situation, og 

hvilke konsekvenser denne kan medføre. Torm A/S har som følge heraf besluttet ikke at offentliggøre 

forventninger til 2012, før en langsigtet samlet finansieringsløsning er på plads.137 

 

Ovenstående er væsentlig information, som vil være relevant for regnskabsbruger, og som bør oplyses i 

erklæringen udarbejdet efter IAASB’s forslag. Ovenstående forhold kan listes i punktform nedenfor: 

 

- Selskabet har ikke kunne overholde låneaftaler, og gæld på USD 1,9 mia. kan forfalde pr. 31. 

december 2011. 

- Der er indgået aftaler med bankerne om henstand til betaling af afdrag til 1. marts 2012.  

- Der arbejdes på en langsigtet finansieringsplan. 

- I tilfælde af tvangssalg eller ved non-going concern vil værdien af aktiver og forpligtelser være 

væsentlig lavere end de nuværende regnskabsmæssige værdier. 

- Årets resultat var på USD -451 mio., og selskabets ledelse vil ikke offentliggøre forventninger til 

2012 pga. den nuværende væsentlige usikkerhed omkring selskabets drift. 

135 Torm A/S’ årsrapport 2011, side 46-47
136 Torm A/S’ årsrapport 2011, side 57
137 Torm A/S’ årsrapport 2011, side
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5.7.2.2. Forudsætninger ved udarbejdelse af IAASB’s erklæring 

Der er i afhandlingens bilag 16 udarbejdet et eksempel på en erklæring for Torm A/S efter forslag fra 

IAASB, og den oprindelige erklæring efter ISA 705 kan ses i bilag 17. Ved udarbejdelsen er der foretaget 

modificeringer af erklæringen, som IAASB har foreslået, jf. ”invitation to comment – Improving the 

auditor’s report”. Modifikationerne er foretaget i lighed med den revisionserklæring, der er afgivet efter ISA 

705 i årsrapporten for Torm A/S. Afsnittene ”konklusion” og ”grundlag for konklusion” er modificeret i 

lighed med erklæringen, som er afgivet efter ISA 705. Disse afsnit giver derfor ikke regnskabsbruger 

yderligere information sammenlignet med tidligere og vil derfor ikke blive beskrevet yderligere. 

 

Idet Torm A/S er i en situation, hvor der afgives revisionserklæring med ”manglende konklusion”, afgives 

der også forklaring i form af afsnittet ”grundlag for konklusion”. Det kan så diskuteres, hvorvidt 

oplysningerne i afsnittet ”going concern” er berettigede eller ej. I afhandlingen er det antaget, at der gives en 

overordnet forklaring på den ”manglende konklusion” i afsnittet ”grundlag for manglende konklusion”, og at 

der gives en uddybende forklaring af forholdet i afsnittet ”going concern”. Hvorvidt dette er korrekt eller ej, 

er der ikke foretaget nærmere beskrivelse af fra IAASB. 

 

Med henvisning til figur 4 i afsnit 3.2 ses det, at der skal afgives en revisionserklæring med ”manglende 

konklusion”, når der er et forhold, der er gennemgribende for regnskabet, og når der ikke er modtaget 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. I tilfældet med Torm A/S må det formodes, at revisionen har deltaget i 

drøftelser omkring Torm A/S’ aftaler med banken, og at der i den forbindelse er modtaget dokumentation i 

form af bankaftaler, som understøtter de beskrevne forhold i afsnit 5.7.2.1. I tilfælde, hvor der er modtaget 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, men hvor forholdet stadig er gennemgribende, skal der jf. afsnit 3.2 

afgives en revisionserklæring med ”afkræftende konklusion”. Idet der ikke foretages gennemgang af 

revisionens dokumentation og begrundelse for afgivelse af revisionserklæring, må det fortolkes således, at 

revisionen ikke har modtaget egnet og tilstrækkeligt dokumentation i form af budgetter og bankaftaler mv. 

Diskussionen er interessant men vil ikke påvirke sammenligning af information til regnskabsbruger ved en 

revisionserklæring efter IAASB eller ISA 705. Revisionserklæringen efter IAASB er udarbejdet med samme 

konklusion som den, der er afgivet i årsrapporten for Torm A/S. 

5.7.2.3. IAASB’s erklæring sammenlignet med afgivet erklæring 

Revisionserklæringen efter IAASB indeholder afsnittet going concern, som er det primære afsnit, der vil 

være forskelligt fra erklæringen efter ISA 705. Afsnittet ”going concern” illustreres nedenfor og kan ikke 

sammenlignes med ISA 705, da dette kun findes i erklæringen efter IAASB. 
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Ovenfor er der foretaget understregning af de formuleringer, som er ændret i forhold til IAASB’s oprindelige 

forslag til afsnittet. Den foretagne ændring beskriver de forhold, som det er vurderet, at revisor vil mene har 

betydning for regnskabsbruger, jf. identificerede forhold i afsnit 5.7.2.1. Væsentligt er det også, at der i den 

første sektion af afsnittet er foretaget ændring af formuleringen, så det nu angives, at det ikke har været 

muligt for revisionen at foretage vurdering af, om ledelsens vurdering af aflæggelse af regnskabet efter going 

concern er hensigtsmæssig. 

5.8. Delkonklusion  

Afsnittet har sammenlignet IAASB’s erklæringsforslag med erklæringen efter ISA 700. Sammenligningen 

viser, at forslaget fra IAASB vil medføre væsentlige ændringer af den nuværende erklæring, hvis forslaget 

godkendes. Det er både strukturen, indholdet og omfanget af revisionserklæringen, der vil blive ændret 

væsentligt. IAASB foreslår, at erklæringens første afsnit er konklusionen, idet hensigten er at fremhæve de 

afsnit med størst betydning for regnskabsbruger først. I nuværende revisionserklæring efter ISA 700 er 

konklusionen det sidste afsnit. Afsnittet med konklusion indeholder i forslaget også det indledende afsnit, 

som er kendt fra erklæringen efter ISA 700. Efter konklusionen følger afsnittene ”Grundlag for konklusion”, 

”going concern” og ”Auditor Commentary”, som anses for at være de afsnit, der giver væsentlig information 

til regnskabsbruger. 

Erklæring efter IAASB 
 
Going Concern 
Use of the Going Concern Assumption 
 
As part of our audit of the consolidated financial statements and financial statements, we have not been able 
to conclude that management’s use of the going concern assumption in the preparation of the financial 
statements is appropriate. 
 
Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Doubt on The Company’s Ability to 
Continue as a Going Concern. 
 
With reference to the consolidated financial statements note 2 and the management report, the management 
explains that Torm A/S has not fulfilled loan agreements, which means that the company's debt, USD 1.9 
billion, becomes payable on 31 December 2011. Torm A/S has entered into agreements with banks to respite 
repayments to 31 March 2012. The current liabilities exceed the value of current assets significantly at 31 
December 2011. Management describes how they are working on a long-term comprehensive financing 
solution. If no agreement is made with the bank or other stakeholders for additional liquidity, Torm A/S will 
not have sufficient liquidity to continue its operation throughout 2012. In such case or by forced sale, the 
value of Torm A/S's assets and liabilities will be significantly lower than the booked value at 31 December 
2011. The uncertainty related to the continued operation has led the company to not publish its expectations 
for 2012. 
 
The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our 

report. 
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Afsnittet ”Basis for opinion” er et nyt afsnit i revisionserklæringen, som altid skal medtages i erklæringen, 

hvilket er en ændring, idet afsnittet tidligere kun skulle medtages, når revisor afgav en erklæring med en 

modificeret konklusion. 

 

Afsnittet ”Going Concern” er et nyt afsnit i revisionserklæringen, hvor revisor skal erklære sig om, at 

ledelsens anvendelse af forudsætningen for going concern er hensigtsmæssig. Ved revisionserklæring efter 

ISA 700 er der udtrykt det samme. Supplerende oplysninger vedrørende going concern skal udtrykkes 

direkte i afsnittet i stedet for i et særskilt afsnit med supplerende oplysninger efter ISA 706. En væsentlig 

formulering er indsat i afsnittet, idet det udtrykkes, at revisionserklæringen ikke er en garanti for selskabets 

evne som going concern. 

 

Afsnittet ”Auditor Commentary” er et nyt afsnit i revisionserklæringen og indeholder supplerende 

oplysninger i lighed med ISA 706, bare hvor tærsklen for at afgive oplysninger i ”Auditor Commentary” er 

lavere end den, der i er gældende efter ISA 706. Forhold, som revisor vurderer, har særlig regnskabs- eller 

revisionsmæssig interesse for regnskabsbruger, eksempelvis beskrivelse af hvordan revisor har afdækket 

revisionsrisikoen for værdiansættelse af varelager, skal oplyses i dette afsnit. 

 

Afsnittet om ansvarsfordeling mellem ledelse og revisor skal i IAASB’s erklæring indeholde en detaljeret 

beskrivelse, hvori det tydeligt fremgår, at det er ledelsen, som har ansvaret for, at selskabet er going concern. 

Beskrivelsen af revisors ansvar og rolle skal også beskrive forhold, der har påvirkning på revisionen, 

herunder interne kontroller, besvigelser, regnskabspraksis mv. 

 

Identificerer revisor betydelige usikkerheder vedrørende going concern, vil erklæringen efter IAASB’s 

forslag skulle ændres i en række afsnit, afhængigt af usikkerhedens karakter. Ved supplerende oplysning om 

betydelige usikkerheder for going concern vil afsnittet ”Going Concern” skulle ændres, og medfører 

usikkerheden et væsentligt forhold, og der skal afgives en modificeret konklusion, vil afsnittene ”Opinion”, 

”Basis for Opinion”, ”Going concern” og ”Respective Responsibilities of Management and the Auditor” 

skulle ændres. 

 

IAASB’s erklæringsforslag medfører en væsentligt mere omfangsrig revisionserklæring, hvor det virker som 

om, regnskabsbruger får større indsigt i revisors arbejde, end ved erklæringen efter ISA 700. Anvendelsen af 

IAASB’s erklæringsforslag på to virksomheder illustrerer, at erklæringsforslaget er ændret væsentligt. Dette 

er tydeliggjort i eksemplerne af erklæringsforslaget for NeuroSerch A/S og Torm A/S, hvis årsrapporter 

indeholder en supplerende oplysning henholdsvis en manglende konklusion. 
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Årsrapporten for NeuroSearch A/S indeholder en revisionserklæring med supplerende oplysning om 

usikkerhed vedrørende going concern. IAASB’s erklæringsforslag indeholder et standardafsnit vedrørende 

going concern, som i dette tilfælde modificeres og giver uddybende information om usikkerheden. Der er 

store ligheder i forhold til erklæringen efter ISA 706, idet forskellen primært er, at omtalen har en mere 

fremtrædende placering i erklæringen efter IAASB, og at det beskrives, at revisor ingen garanti giver for, at 

selskabet er going concern. 

 

Årsrapporten for Torm A/S indeholder en revisionserklæring med manglende konklusion som følge af, at 

Torm A/S ikke har opnået aftale om finansiering, som giver mulighed for going concern. IAASB’s 

erklæringsforslag ligner erklæringen efter ISA 700 men giver yderligere beskrivelser, idet der i afsnittet 

going concern henvises til, hvor i regnskabet ledelsen indikerer forhold vedrørende usikkerhed vedrørende 

going concern. Beskrivelsen i afsnittet going concern indeholder endvidere en mere detaljeret beskrivelse af 

forhold end erklæringen efter ISA 705. 

 

Ved illustration af IAASB’s erklæringsforslag vurderes det, at revisionserklæringen oplyser mere detaljeret 

regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 
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6. Konsekvenser af IAASB’s forslag om ny revisionserklæring 
Behovet for ændring af revisionserklæring vedrørende going concern og initiativ fra EU-kommissionen og 

IAASB omkring forslag til ny revisionserklæring er beskrevet i afsnit 4.1, og tidsplanen for ændringerne er 

beskrevet i afsnit 4.1.1. Der er internationalt enighed om behov for ændringer af revisionserklæringen efter 

ISA 700. Den internationale kritik af den nuværende revisionserklæring indeholder bl.a. efterspørgsel af 

forøget gennemsigtighed i revisors arbejde, herunder forøget rapportering omkring, hvad revisors arbejde 

omfatter. Nationalt vil ændringer på området have relevans, idet følgende tema i medierne: ”hvorfor afgiver 

revisor en revisionserklæring uden anmærkninger, når selskabet efterfølgende går konkurs?” bør undgås. Et 

eksempel på, at revisor kritiseres i medierne, er i forbindelse med Tønder Banks konkurs, hvor revisorerne 

havde afgivet en blank erklæring på bankens seneste regnskab, selvom banken havde udlånt over hundrede 

millioner kroner uden sikkerhed. Det undersøges, hvorvidt revisorerne burde have afgivet en 

revisionserklæring med anmærkninger, og det ønskes samtidig at give budskabet ”Revisorerne skal huske at 

forholde sig kritiske i going concern-vurderinger”. Dette budskab fremgår af en artikel, og endvidere fremgår 

det, at hvis revisorerne ikke har udført sit arbejde korrekt, skal det have konsekvenser. Dette er nødvendigt, 

hvis der skal være tillid til revisor.138 

 

Situationen som beskrevet ovenfor ønskes forhindret både for revisorerne og for regnskabsbrugernes skyld. 

Revisorerne risikerer at ifalde straf, og regnskabsbruger risikerer at handle på et forkert grundlag i tilfælde 

af, at revisorerne fejlagtigt har vurderet, at regnskabet giver et retvisende billede som going concern. Det kan 

ikke undgås, at selskaber går konkurs, hvorfor det har relevans, at revisor forholder sig kritisk i de fremtidige 

vurderinger af going concern. Følgende afsnit vil omfatte en diskussion af, om IAASB’s forslag om 

ændringer til revisors erklæring vil være hensigtsmæssige, eller om andre tiltag vil være mere 

hensigtsmæssige. Konsekvenserne af IAASB’s forslag om ny revisionserklæring vil blive diskuteret i 

følgende afsnit, hvor der vil tages hensyn til revisors og ledelsens ansvar. Med inspiration primært fra 

artiklen ”Going Concern i revisionsprocessen – hvordan i praksis”139, vil særligt revisionsrisikovurderingen 

sammenholdt med den tidsmæssige placering blive diskuteret. Endvidere vil de praktiske udfordringer, som 

revisionserklæringen efter IAASB lægger op til, blive diskuteret. 

6.1. Praktiske udfordringer ved vedtagelse af ændringer 

Efter IAASB’s holdning vil det være forholdsvist nemt at indføre ændringerne, idet lovgivning omkring 

udførsel af revision ikke skal ændres, hvorfor det kun er ISA’er omkring afgivelse af revisionserklæringerne, 

der skal ændres. Tærskelen for, hvornår der afgives supplerende oplysninger, er nedsat, hvilket umiddelbart 

må  resultere  i,  at  revisor  i  et  tidligere  stadie  får  beskrevet  usikkerheder  for  going  concern.  Det  fremgår  i  

138 Danmarks Radio: ”Finanstilsynet arbejder på politianmeldelse af revisionsfirma” ”Tønder banks regnskaber blev godkendt:
revisionsfirma nægter fejl”
139 Anni Haraszuk og Stig Hartmann: ”Going Concern revisionsprocessen hvordan praksis”
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afsnit 4.2.1.3, at revisor skal have mulighed for at afgive oplysninger i afsnittet ”Auditor Commentary”, som 

ikke allerede er oplyst i regnskabet. De oplysninger, som revisor vurderer, vil have relevans for 

regnskabsbruger, og som revisor har identificeret under revisionen vil, jf. IAASB, skulle oplyses i 

revisionserklæringens afsnit ”Auditor Commentary”. Oplysningerne behøver ikke at være blevet drøftet med 

den øverste ledelse. Dette står ikke særligt beskrevet vedrørende afsnittet ”Going Concern”, men det 

vurderes, at tærskel for oplysning af usikkerhed også vil være gældende for forhold relateret til ”Going 

Concern”. Det kan diskuteres, hvorvidt revisor i Danmark har mulighed for at informere regnskabsbruger om 

forhold, der hverken fremgår af regnskabet, og som ikke er drøftet med den øverste ledelse. 

 

Endvidere skal det nævnes, at revisor er underlagt tavshedspligt i Danmark. Det vurderes, at revisor vil 

overtræde sin tavshedspligt i tilfælde af, at der gives oplysninger, som ledelsen ikke er bekendt med, og som 

ikke er oplyst andre steder i regnskabet. Tavshedspligten omfatter, at revisorer og revisionsfirmaer beskytter 

deres klienters forretningshemmeligheder.140 Overtræder revisorer tavshedspligten, kan de ifalde straf. 

IAASB’s forslag om, at revisor har mulighed for at give oplysninger i revisionserklæringen, som ikke 

nødvendigvis er drøftet med den øverste ledelse, eller som ikke er oplyst i regnskabet i øvrigt, vurderes 

derfor at være et punkt, der ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre i Danmark. 

 

IAASB’s ”invitation to comment – improving the auditor’s report” kritiseres også af FEE og FSR. Heri 

omtales forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor, idet FEE og FSR oplyser, at nogle 

regnskabsbrugere vil have, at revisor skal garantere for going concern-status, hvilket er urealistisk. Det 

fremgår også, at revisionserklæringen ikke alene kan give oplysninger omkring going concern men skal ses 

sammen med ledelsens analyse i regnskabet. Afsnittet omkring going concern skal baseres på information fra 

ledelsens oplysninger i regnskabet. På denne måde udtrykkes det, at den yderligere information, 

regnskabsbruger ønsker, skal oplyses af ledelsen. Uden at FEE og FSR tager hensyn til de lovmæssige krav 

om tavshedspligt, er deres holdning, at revisors erklæring ikke skal indeholde oplysninger, som ikke allerede 

er  beskrevet  af  ledelsen.  På denne måde er  FEE og FSR også uenig i,  at  revisors  erklæring skal  indeholde 

oplysninger, som ikke forud for aflæggelsen af regnskabet er oplyst eller drøftet med ledelsen.141 

6.2. Going Concern som en del af revisors risikovurdering 

IAASB’s forslag ligger op til, at der udarbejdes en mere detaljeret revisionserklæring, som er væsentligt 

længere, idet den er ca. 4 sider, hvorimod den nuværende revisionserklæring er ca. 1 side. IAASB foreslår, at 

der revisionsmæssigt ikke ændres i ISA 570, hvorfor ændring kun foretages i revisionserklæringens 

formulering, længde og format. En vedtagelse af IAASB’s foreslåede ændring vil derfor betyde, at revisor 

ikke skal ændre udførslen af revisionen men udarbejdelsen af revisionserklæringen. 

140 RL 30 og kommentarerne hertil.
141 FEE’s of FSR’s response to “IAASB Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report”
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Fundamentet i revisors vurdering af going concern er, at revisor skal opnår en forståelse af selskabets natur 

og dets omgivelsers, herunder foretage vurdering af, om der er forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte driften, jf. afsnit 10 i ISA 570. Afsnit 10 i ISA 570 henviser til ISA 315, hvori 

det beskrives, at forståelse af selskabet skal opnås. Risici omkring going concern ændres kontinuerligt i takt 

med,  at  der  sker  ændringer  i  selskabet  og  dens  omgivelser,  hvorfor  ISA  570  afsnit  11  sætter  krav  til,  at  

revisor under hele revisionen skal foretage vurdering af begivenheder, der kan rejse tvivl om selskabets evne 

til at fortsætte driften. Da forslag til ny revisionserklæring indeholder krav om, at forhold, der kan true 

selskabet som værende going concern skal oplyses, er dette årsag til, at revisors forståelse af selskabet og 

omverdenen skal være god. Risikoidentifikation, risikoanalyse, risikoevaluering og risikorespons er vigtige 

elementer i risikovurderingsprocessen, som revisor skal foretage under revisionen. Risikovurderingen tager 

hensyn til selskabet på et strategisk og taktisk niveau for at kunne foretage vurdering af selskabet som 

helhed. Her skal der være fokus på forståelse af brancheforhold, selskabets art, mål og strategi og de hermed 

forbundne forretningsrisici, aktiviteter i økonomiske ustabile markeder og planer om opkøb/frasalg mv. 

Således skal risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og revisionsmålsniveau 

identificeres. 

 

Den øverste ledelse skal have en holdning til, hvorvidt de er going concern eller ej. Dette er et krav, idet 

ledelsen skal aflægge regnskabet efter going concern, jf. ÅRL § 13, stk. 4. Vurdering heraf vil være resultat 

af en risikovurdering, som den øverste ledelse foretager. Denne kan være forskellig for revisors 

risikovurdering, selvom der anvendes samme risikomodeller, samme data og definition for going concern. 

Dette kan skyldes forskelligt fagligt niveau, forskelligt synspunkt og forskellig position. Årsag til forskelle 

mellem revisors og ledelsens vurdering af going concern kan formodentlig forklares ved, at tidspunktet for 

revisors underskrift på regnskabet er ansvarspådragende i relation til bl.a. going concern. Dette ansvar 

påtager ledelsen sig også på tidspunktet for underskrift på regnskabet, men ledelsen er til hver en tid 

underlagt krav om going concern, hvorfor underskrift rent juridisk ikke har en påvirkning herpå. Den 

tidsmæssige placering har i risikovurderingen en væsentlig indflydelse. Dette uddybes nærmere i følgende 

afsnit.  

6.3. Det tidsmæssige aspekt i vurdering af going concern 

Helt overordnet har det tidsmæssige aspekt betydning, fordi der kontinuerligt sker ændringer i selskabet og 

dens omverden, som har afgørende betydning for, om et selskab er going concern eller ej. Er der tvivl, om et 

selskab ligger på grænsen mellem at være going concern eller ej, stiger risikoen og vurderingen af going 

concern kan kræve yderligere handlinger for revisor og ledelse. Ved udformning af revisionserklæringen vil 

denne vurdering have betydning for, om en usikkerhed omtales eller ej. Denne situation gør det svært, og 

medvirker til risiko for, at der afgives blanke erklæringer i konkursramte selskabers seneste regnskab. 
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Det fremgår i en undersøgelse, at konkursramte selskaber gennemsnitligt aflægger årsrapport senere, end 

selskaber der ikke er konkursramte, og revisor for sådanne selskaber ønsker at vente så længe som muligt 

med aflæggelsen af årsrapporten for at have et bedre overblik over selskabets finansielle stilling og 

fremtidsudsigter.142 Den tidsmæssige placering for, hvornår der foretages vurdering af going concern, samt af 

hvem vurderingen foretages, har derfor betydning for vurdering af going concern. Selskabets ledelse kan 

have en mere positiv indstilling end revisor til fremtiden, som forudsætninger i fremtidige budgetter er 

baseret på. Selskabets ledelse har ansvaret for, at selskabet er going concern, herunder at den til enhver tid 

kan svare kreditorerne enhver sit. Der er derfor tale om et dagligt ansvar. Revisorernes ansvar indtræder 

juridisk på tidspunktet for underskrift på regnskabet, hvorfor revisor vil forholde sig særligt kritisk til 

selskabet som going concern inden underskrift afgives. Er revisor ikke enig i ledelsens vurdering om, at 

selskabet er going concern, skal dette afspejles i en modificeret revisionserklæring, så regnskabet giver et 

retvisende billede over for regnskabsbruger. Kontinuerlig og daglig vurdering er en mulighed for ledelsen. 

De mange ændringer, som kan ske i selskabet eller selskabets omverden, kan derimod være svære at 

overskue for ca. et år i fremtiden, herunder at vurdere, om der vil fremkomme en usikkerhed for going 

concern, som skal omtales i revisionserklæringen. 

 

Vurdering af going concern vil være sværest i brancher, hvor der kontinuerligt sker væsentlige ændringer 

eller foreligger væsentlige skøn, der vil medføre, at et selskab ikke er going concern. Når revisor ikke er enig 

i ledelsens vurdering af, at et selskab er going concern, skal de afgive en modificeret erklæring. Erklæringen 

kan med henvisning til figur 4 i afsnit 3.2 enten være afgivet med forbehold eller afkræftende konklusion, 

idet revisor så har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, men er uenige med ledelsen, idet ledelsen 

aflægger regnskabet efter going concern. Da ledelsen aflægger regnskabet efter going concern, vil der være 

forskel i vurderingen af going concern. Det er ikke et teoretisk tilfælde, at revisor afgiver 

revisionserklæringer med forbehold eller afkræftende konklusion, hvilket fremgår af kolonnen ”revisors 

erklæring  afgivet”  i  bilag  10,  som er  et  resultat  af  en  analyse  foretaget  af  forfatteren  af  denne  afhandling.  

Ved hjælp af figur 6 kan grænse for væsentlig usikkerhed om going concern ses. Af figur 6 fremgår det, at 

ledelsens grænse for væsentlig usikkerhed for going concern ligger tættere på konkurs sammenlignet med 

revisors grænse. I punkt A er revisor og ledelse enige i, at der ikke er væsentlig usikkerhed for going 

concern, i punkt B vurderer revisor, at der er væsentlig usikkerhed for going concern, og i punkt C, vurderer 

ledelsen, at der er væsentlig usikkerhed for going concern. Revisor skal i punkt B foretage endelig vurdering 

af, om det forventes, at selskabet: 1) skaber vækst i fremtiden og derfor ikke har risiko vedrørende going 

concern, 2) selskabet bliver kriseramt, og der vil være risiko vedrørende going concern eller 3) om selskabet 

142 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”, afsnit 4.1
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går konkurs og lukker og derfor ikke vil være going concern. Vurderingen skal afspejles i den 

revisionserklæring, der afgives.  

 

                    Figur 6 – Den tidsmæssige betydning for vurdering af going concern143 
 

Det formodes, at ledelsen har interesse i, hvilken formulering revisor anvender i revisionserklæringen, idet 

denne kan have væsentlig betydning. Afgiver revisor en modificeret revisionserklæring vedrørende going 

concern-usikkerhed, vil det være sværere for selskabets ledelse at optage lån hos banken og at tiltrække 

investorer og øvrige interessenter. Dette kan medføre, at selskabet efterfølgende går konkurs.144 Ud fra denne 

betragtning er afgivelse af en passende revisionserklæring vigtig, hvorfor formulering af revisionserklæring i 

praksis typisk drøftes med ledelsen – ikke at drøftelsen har afgørende betydning, da revisor afgør dette. Sker 

formuleringen fra revisors side ikke med hensyn til ledelsen, risikerer revisor at miste selskabet som kunde. 

 

Af figur 6 fremgår det tidsmæssige aspekt som en parameter, der har betydning på vurdering af going 

concern. Den kontinuerlige vurdering af going concern, som ledelsen har mulighed for at foretage, vil måske 

også fordelagtigt kunne anvendes i revisors vurdering. Dette vil i så fald kræve en ændring af det i 

erklæringen tidsmæssige aspekt. Som omtalt kan det være svært at foretage vurdering af forhold, der sker 12 

måneder i fremtiden, hvorfor en rapportering om going concern omfattende en kortere fremtidig periode end 

mindst 12 måneder måske vil resultere i færre situationer, hvor revisors erklæring er blank i konkursramte 

selskabers seneste årsrapport. Den kortere periode, der skal foretages vurdering af, vil kunne indføres ved, at 

revisor halvårligt skal foretage rapportering af en erklæring vedrørende going concern. Opnås der ved denne 

143 Egen tilvirkning med inspiration fra Anni Haraszuk og Stig Hartmann: ”Going Concern revisionsprocessen hvordan praksis”
144 Jonathan Rying Larsen: ”Flere selskaber er truet på livet”
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løsning færre situationer, hvor revisor afgiver en blank erklæring i konkursramte selskabers seneste 

årsrapport, vil det mindske tvivlen om, hvorvidt revisor har foretaget sit arbejde korrekt, og regnskabet vil 

give et retvisende billede over for regnskabsbruger. Indførsel af dette forslag vil medføre en ændring af 

nuværende ISA 570 om going concern og vil også medføre en ekstra arbejdshandling for revisor, idet der 

skal foretages en rapportering yderligere sammenlignet med nuværende regler. I tilfælde af, at vurderinger 

midt på året sker ved en erklæringsløsning, som kun vedrører going concern, bør det være muligt at 

minimere et yderligere tidsforbrug, så meromkostninger også forsøges minimeret. 

6.4. Anvendelighed for regnskabsbruger  

Set fra regnskabsbrugers synspunkt er styrken ved den nuværende rapporteringsform, at der anvendes en 

”enten-eller” revisionserklæring. Dette skal forstås ved, at revisionserklæringen enten indeholder 

modifikationer eller ej. På denne måde kan regnskabsbruger nemt identificere, om der er særlige forhold, der 

er vigtige for forståelsen af regnskabet. Forslag til den nye revisionserklæring beskriver, at der skal gives 

oplysninger efter revisors vurdering. Dette vil kunne betyde, at regnskabsbruger skal bruge mere tid end nu 

på gennemgang af revisionserklæringen. Der er risiko for, at revisionserklæringernes indhold vedrørende 

afsnittet ”going concern” vil risikere forskellige formuleringer. Årsagen til risiko herfor er, at usikkerhed og 

risici vedrørende going concern i selskaberne kan være individuelle, og standardisering er derfor svær. 

IAASB oplyser, at der vil blive udstedt en vejledning til revisor vedrørende oplysninger i 

revisionserklæringen. Denne vejledning foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt en større mængde informationer i revisionserklæringen vil medvirke 

til en større informationsværdi for regnskabsbruger, sammenlignet med revisionserklæringen efter ISA 700. 

En grænse for informationsmængden bør fastsættes, da for mange informationer i revisionserklæringerne 

risikerer at sløre de væsentligste forhold. Dette kan sammenlignes med de selskaber, der aflægger regnskab 

efter internationale regnskabsstandarder udstedt af IASB, hvor regnskaberne er blevet så omfangsrige, at en 

målsætning nu er at reducere omfanget med det formål, at regnskabsbrugernes fokus rettes mod de 

væsentlige forhold.145 Denne situation skal nødigt opleves ved indførsel af en revisionserklæring med for 

mange informationer. 

6.5. Delkonklusion  

IAASB’s forslag om ændringer til revisionserklæringen vil have konsekvenser. Forslag om, at revisor skal 

kunne oplyse om forhold, som ikke er beskrevet i regnskabet og ikke er drøftet med ledelsen, vurderes ikke 

at være hensigtsmæssig, idet revisor i Danmark er underlagt tavshedspligt. Oplysninger, som ikke er 

beskrevet i regnskabet eller drøftet med ledelsen, vurderes at være brud på tavshedspligten. FSR og FEE 

145 Charlotte Jepsen Morten Spitzer: ”Ændringer til revisors erklæring på vej”



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

64

mener ikke, at revisor skal give oplysninger i revisionserklæringen, som ikke fremgår af regnskabet og ikke 

er drøftet med ledelsen, hvorfor de er uenige med IAASB’s forslag herom. 

 

Det tidsmæssige aspekt vurderes at have en betydning i vurdering af going concern, idet en undersøgelse 

viser, at revisor vil afgive revisionserklæringen så sent som muligt for konkursramte selskaber sammenlignet 

med selskaber, der ikke er konkursramt. Revisor ønsker med den sene afgivelse af erklæringen at opnå bedre 

overblik over selskabets finansielle stilling og fremtidsudsigter. IAASB’s forslag om ny revisionserklæring 

ændrer umiddelbart ikke på, at regnskabsbruger vil opnå rettidig information, da ISA 570 vil være uændret. 

Den rettidige information vedrørende going concern kan måske opnås ved en erklæring, der omfatter en 

kortere periode end mindst 12 måneder. En kortere periode, som revisor skal foretage vurdering af, vil måske 

også medføre færre situationer, hvor revisor er uenig i ledelsens vurdering af going concern. 

 

Det yderligere informationskrav, der beskrives i IAASB’s forslag til ny revisionserklæring, risikerer at sløre 

de væsentligste forhold for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet. Dermed er der risiko for, at forslaget 

ikke vil give regnskabsbruger mere relevant information vedrørende going concern. Der bør fastsættes en 

grænse og vejledning, som beskriver mængden af informationer, der skal oplyses i IAASB’s erklæring. 
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7. Analysers indikationer på behov for ændringer 
Der er foretaget analyser for at undersøge, hvilke revisionserklæringer der er afgivet i selskabers seneste 

årsrapport, inden de er gået konkurs. Formålet med analyserne er at indikere, hvor godt regnskabsbruger 

bliver informeret omkring et selskabs evne til at være going concern via revisionserklæringen. Derfor 

undersøges det, om revisionserklæringer indeholder en modificeret revisionserklæring vedr. going concern i 

den seneste aflagte årsrapport for selskaber, der efterfølgende er gået konkurs. Den seneste analyse er 

foretaget vedrørende selskaber, som er gået konkurs i 2011. Denne analyse er sammenholdt med en 

tilsvarende undersøgelse vedrørende selskaber, der var gået konkurs i 2008 og 1. kvartal af 2009. Fælles for 

begge undersøgelser er, at der samtidig er foretaget undersøgelse af årsrapporter for selskaber, der ikke er 

gået konkurs. Dette fungerer som kontrolgruppe, idet resultatet herfor indikerer, hvorvidt 

revisionserklæringen generelt indeholder modifikationer vedrørende going concern.146 Begge analyser er 

kommenteret i en artikel af Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, som begge arbejder i et af landets førende 

revisionsfirmaer.  

 

Afhandlingens følgende afsnit vil beskrive resultaterne i analyserne. Da det forventes, at de to ovennævnte 

personer vil have interesse i at fremstille revisors arbejde positivt, herunder afgivelse af revisionserklæringer, 

vil afhandlingen efterfølgende beskrive en analyse foretaget af afhandlingens forfatter (egen analyse). 

Resultaterne i denne analyse vil blive sammenholdt med resultaterne i de eksterne analyser for at kunne 

afslutte afsnittet med en diskussion af behovet for ændringer af revisionserklæringen omkring going concern. 

7.1. Definition af konkursramte selskaber 

De selskaber, der er konkursramte, er selskaber, som ikke kan indfri deres forpligtelser, når de forfalder. 

Ifølge konkursloven benævnes disse selskaber ”insolvente”.147 Indstiller et selskab sine aktiviteter, selvom 

det kan opfylde sine forpligtelser over for kreditorerne, vil selskabet være solvent, men ikke going concern. 

Et selskab vil jf. afsnit 2.1 kun være going concern, hvis der er tale om fortsat drift i mindst 12 måneder fra 

balancedagen. På denne måde er der ikke sammenhæng mellem konkurslovens definition af konkursramte 

selskaber og begrebet ”going concern”. På baggrund heraf kan tvivl om going concern, ud over at være evne 

til fortsat drift, også være vilje til fortsat drift. 

 

Et selskab, der er under konkurs, skal beholde sit navn med tilføjelsen ”under konkurs”.148 Selskabsloven og 

konkursloven har således i fællesskab sin påvirkning på selskabets navneregistreringer. Selskaber med status 

” under konkurs” anvendes som et søgekriterium i de følgende analyser, hvorfor lovenes bestemmelser 

omkring navneændring ved konkurs har påvirkning på afhandlingens analyser. Selskaber, der er solvente, 

146 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”
147 KL 17, stk. 2.
148 SEL 234, stk. 2.



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

66

men ikke ønsker at fortsætte driften, vil ikke opfylde kriteriet for at være going concern. Analysen af 

selskaber med status ”under konkurs” udelukker selskaber, der er solvente, men ikke ønsker at fortsætte 

driften. Søgekriteriet ”under konkurs” anses for at være relevant for afhandlingens analyse. 

 

Indikationer på, om et selskab ikke er going concern og har risiko for konkurs, er beskrevet i bilag 8. 

 

Analyserne i følgende afsnit vil være baseret på historiske regnskabstal, hvilket giver en usikkerhed, idet 

going concern vedrører fremtiden. Vurdering af historiske begivenheder vil have størst anvendelse for 

markeder og selskaber, hvor der ikke sker ændringer fra år til år. Ændringer i finansieringsaftaler, afgørelser 

i retssager og opsigelser af kundeaftaler mv. vil ikke afspejles i historiske regnskabstal. Analyserne af 

historiske regnskabstal viser selskabernes finansielle situation på tidspunktet for revisors afgivelse af 

revisionserklæringen og kan kun anvendes som indikation af, om selskabet vil være going concern. 

 

I analyserne undersøges sammenhæng mellem historiske regnskabstal og revisors erklæringsadfærd. Det vil 

give mulighed for at vise, om regnskabsbruger bliver bedre informeret omkring going concern ved at læse 

revisionserklæringerne. 

 

Metodebeskrivelse for analysen foretaget af afhandlingens forfatter er beskrevet indledningsvist i afsnit 

1.5.2, og kildekritik af ”Navne og Numre”, hvor data indhentes fra, er beskrevet i afsnit 1.6. For en detaljeret 

metodebeskrivelse, herunder udvælgelse af stikprøvens population, henvises til bilag 9. 

7.2. Eksterne analyser 

Formålet med analysen af seneste årsrapport vedrørende selskaberne, der var gået konkurs i 2011, var at 

undersøge udviklingen i forhold til undersøgelsen fra 2009. Endvidere at undersøge forskellene mellem 

revisionserklæringerne ved konkursramte selskaber og for kontrolgruppen af selskaber, som ikke er gået 

konkurs. Følgende afsnit er skrevet med inspiration fra artiklen ”Going Concern og konkursramte selskaber 

– en opfølgende undersøgelse” af Anders Bisgaard og Jesper Seehausen. 

7.2.1. Eksterne analyser – indikation på konkursramte selskaber 

Analysen omfatter 500 tilfældigt udvalgte konkursramte selskabers seneste årsrapport. Endvidere omfatter 

analysen gennemgang af 500 tilfældigt udvalgte årsrapporter for selskaber, som ikke er gået konkurs. I figur 

7 kan sammensætningen af typen af selskaber ses sammenholdt med den tidligere analyse. Det fremgår 

heraf, at analysen indeholder et flertal af anpartsselskaber i forhold til antallet af aktieselskaber. 
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Figur 7, Sammensætning af stikprøve af konkursramte selskaber 

og kontrolgruppen af ikke konkursramte selskaber.149 

 

I figur 8 fremgår det, at et selskab med negativ egenkapital eller et negativt resultat er sammenhængende 

med risiko for konkurs. Dette konstateres i artiklen, idet 52 % af selskaberne, der er konkursramte i 2011, har 

et negativt resultat, mens 84 % af selskaberne, der ikke er konkursramte, har en positiv egenkapital. Det 

samme billede viser sig omkring årets resultat, idet 73 % af selskaberne med negativt resultat tilhører 

gruppen med konkursramte selskaber i 2011, mens 57 % af selskaberne har positivt resultat og tilhører 

gruppen for ikke konkursramte selskaber. 

 

 
 Figur 8; Udvalgte regnskabsposter mv. i seneste årsrapport.150 

7.2.2. Eksterne analyser – erklæringernes indhold 

Det fremgår af figur 9, at der var 41 % (ca. 205 selskaber) af revisionserklæringerne, der blev afgivet med 

forbehold eller supplerende oplysning vedrørende going concern for de selskaber, som var konkursramte i 

2011. Til sammenligning var der kun 28 % (ca. 140 selskaber) af revisionserklæringerne, der blev afgivet 

med forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern for de selskaber, der gik konkurs i 

2008 og 1. kvartal af 2009. Revisionserklæringerne fremgår derfor med et mere retvisende billede 

sammenlignet med undersøgelsen for konkursramte selskaber i 2008 og 1. kvartal af 2009. Endvidere 

fremgår det af artiklen, at der er relativt få tilfælde (9 %), hvor revisor afgiver en modificeret erklæring 

149 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”, afsnit 3.
150 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”, afsnit 4.1.
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vedrørende usikkerhed for going concern, selvom selskabet efterfølgende var going concern 

(kontrolgruppen). 

 

 
Figur 9; Forbehold eller supplerende oplysning vedrørende going concern 

 i revisionserklæringen eller reviewerklæringen i seneste årsrapport151 

 

Figur 10 viser, at revisor i 16 % af de tilfælde, hvor selskabet har en positiv egenkapital, har taget forbehold 

eller givet supplerende oplysninger vedrørende going concern, og at revisor i 64 % af de tilfælde, hvor 

selskabet har en negativ egenkapital, har taget forbehold eller givet supplerende oplysning vedrørende going 

concern. Det fremgår derfor af artiklen, at revisor oftere tager forbehold eller giver supplerende oplysninger 

vedrørende going concern i de tilfælde, hvor selskabet har en negativ egenkapital, end i de tilfælde, hvor 

selskabet har en positiv egenkapital. Det fremgår af artiklen, at det forhold, at et selskab har en negativ 

egenkapital, er en indikator for, at selskabet har going concern-problemer, men ikke en afgørende indikator. 

 

Endvidere fremgår det af figur 10, at revisor i 18 % af tilfældene, hvor selskabet har realiseret et positivt 

resultat, har taget forbehold eller givet supplerende oplysning vedrørende going concern, og at der i 49 % af 

tilfældene, hvor selskabet har realiseret et negativt resultat, har taget forbehold eller supplerende oplysning 

vedrørende going concern. I artiklen argumenteres det derfor, at et selskab, der realiserer et negativt resultat, 

er en indikation på, at selskabet har going concern-problemer, men ikke en afgørende indikator. 

151 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”, afsnit 4.4.4.
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Figur 10; Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende  

going concern i revisionserklæringen eller reviewerklæringen 

på seneste årsrapport og udvalgte regnskabsposter mv.152 

 

Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor %-satserne ikke giver 100 % i sammentællingen. Forventningen ville 

være, at selskabernes regnskab enten kan vise en positiv egenkapital eller en negativ egenkapital, hvorfor 

forventningen var, at de skulle give 100 %, hvis alle selskaber, der indgår i analysen, indgår i figur 10. Det 

samme forventedes vedrørende opsummeringen omkring resultatet. Om dette skyldes, at tendensen blot 

ønskes fremstillet, og at øvrige mellemregninger er sorteret fra, vides ikke. Usikkerhed for, hvorvidt alle 

selskaber indgår i figuren, vil ikke eksistere i analysen foretaget af afhandlingens forfatter i det følgende 

afsnit. 

7.3. Egen analyse 

Analysens formål er at finde ud af, hvorvidt regnskabsbruger er blevet advaret om selskabers konkurser. 

Analysen indeholder de selskaber, som er under konkurs og har regnskabsafslutning i perioden 31-8-2011 – 

31-8-2012, og en kontrolgruppe, der har regnskabsafslutning i perioden 31-8-2010 – 31-8-2011. Analysen 

undersøger eller vurderer ikke, om revisor afgiver erklæringer i overensstemmelse med teorien, som er 

gennemgået tidligere i afhandlingen. 

7.3.1. Egen analyse - analyse af selskaber med status ”under konkurs” 
Det ses af figur 11, at de 204 selskaber udgøres af 137 (67 %) anpartsselskaber og 67 (33 %) aktieselskaber. 

 
 Figur 11, selskabstype for selskaber med status ”under konkurs”, egen tilvirkning 
 

Ved undersøgelse af revisionserklæringer i det seneste årsregnskab er der for 51 selskaber (25 %) afgivet en 

blank revisionserklæring, i 44 selskaber (22 %) er der afgivet modificeret konklusion vedr. going concern, og 

for 89 selskaber (44 %) er der afgivet supplerende oplysning. For 20 af selskaberne (10 %) var der ikke 

afgivet en revisionserklæring i det seneste årsregnskab. Dette fremgår af figur 12. 

152 Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber en opfølgende undersøgelse”, afsnit 4.6.

Selskabstype Antal selskaber Antal selskaber i % 
Aktieselskab 67 33 % 
Anpartsselskab 137 67 % 
Total 204 100 % 
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 Figur 12, Revisionserklæring for selskaber med status ”under konkurs”, egen tilvirkning 
 

De selskaber der ikke er afgivet revisionserklæring for, vil der ikke foretages nærmere undersøgelse af, da 

disse vil være irrelevante for undersøgelsens formål. Der vil som følge heraf alene ske nærmere undersøgelse 

af 184 selskabers erklæring i det seneste årsregnskab. Frasorteringen betyder, at populationen er faldet til 

184 selskaber, hvilket medfører, at de ”blanke” erklæringer nu udgør knap 28 % af analysen. For 

regnskabsbruger kan det lyde af meget, at revisionserklæringen ikke afspejler en senere konkurs i over ¼ af 

selskaberne. Det vil derfor undersøges nærmere i figur 13, hvorvidt regnskabsbruger ud fra vurdering af 

egenkapital og resultat har mulighed for at foretage en bedre vurdering for at forudse en konkurs ved brug af 

historiske data. 

 
Vurderer regnskabsbruger, at revisionserklæringen ikke afgiver tilstrækkelig information til at advare 

omkring et selskabs konkurs ved modifikationer i revisionserklæringen, formodes det, at regnskabsbruger vil 

anvende analyse af egenkapital og resultat, såfremt de vurderer, at dette giver et mere retvisende billede. I 

figur 13 er resultat og egenkapital sammenholdt med de erklæringer, som revisor har afgivet. Analysen er 

foretaget som en kombination mellem egenkapital og resultat. Overordnet fremgår det, at der er 

sammenhæng mellem negativ egenkapital, og at selskaberne går konkurs for 119 selskaber (65 %) ud af i alt 

184 selskaber. Negativ egenkapital er derfor en indikation på going concern-problemer. Fokuseres der på 

resultatet,  ses  det,  at  der  er  143  selskaber  (78  %)  med  negativt  resultat  i  seneste  regnskab,  som har  status  

”under konkurs”. Der er derfor også en sammenhæng mellem negativt resultat og going concern-problemer. 

 
 Figur 13, oversigt af erklæringer for selskaber med status ”under konkurs”, egen tilvirkning 
 

Revisionserklæring Antal selskaber Antal selskaber i % 
Blank 51 25 % 
Modificeret konklusion om going concern 44 22 % 
Supplerende oplysning om going concern 89 44 % 
Ej revisionserklæring 20 10 % 
Total 204 100 % 

 

 Positiv egenkapital Negativ egenkapital 
 (65 selskaber) (119 selskaber) 

 
Supplerende 

oplysning 
Modificeret 
konklusion Blank 

Supplerende 
oplysning 

Modificeret 
konklusion Blank 

        
Positivt resultat 5 4 15 9 4 4 
(41 selskaber) 21 % 17 % 63 % 53 % 24 % 24 % 
        
  Gruppe A, selskaber i alt Gruppe B, selskaber i alt 
  24 17 
        
Negativt resultat 16 6 19 59 30 13 
(143 selskaber) 39 % 15 % 46 % 58 % 29 % 13 % 
        
  Gruppe C, selskaber i alt Gruppe D, selskaber i alt 
  41 102 
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Det kan være interessant at se, om der er sammenhæng mellem ovenstående indikation og revisors erklæring. 

Overordnet kan regnskabsbruger undre sig over, hvorfor der gives en ”blank” erklæring i 51 (28 %) 

selskabers seneste årsregnskab, når de nu er ”under konkurs” og dermed ikke er going concern. 

 

Det fremgår af figur 13, at der ud af de 184 selskaber er 102 selskaber i den mest kritiske gruppe D, med 

både negativ egenkapital og negativt resultat. Heraf indeholder 13 (13 %) selskabers seneste årsrapport en 

”blank” revisionserklæring. Modsat er der i gruppe A, 24 selskaber som indgår med positiv egenkapital og 

positivt resultat i det seneste årsregnskab, hvoraf der er afgivet en ”blank” revisionserklæring i 15 (63 %) af 

selskaberne i denne gruppe. Ses der alene på tendensen for dette, virker det som om, resultat og egenkapital 

har en påvirkning på revisors afgivelse af erklæring. Dette kommenteres nærmere i det følgende for hver af 

de 4 grupper, som fremgår af figur 13. 

 

Gruppe A – positiv egenkapital og positivt resultat: 

Der indgår 24 selskaber i Gruppe A, hvoraf revisor har afgivet 15 blanke erklæringer, 5 erklæringer med 

supplerende oplysning og 4 erklæringer med modificeret konklusion. Regnskabsbruger ville bemærke, at 

revisor afgiver 9 (38 %) erklæringer med enten supplerende oplysning eller modificeret konklusion, og at der 

ikke burde være risiko for non-going concern, idet der er positivt resultat og positiv egenkapital. Revisors 

erklæring har i disse tilfælde givet et mere retvisende billede, end hvad regnskabsbruger kunne forudse, idet 

alle 9 selskaber ikke var going concern. Revisors information omkring risiko for non-going concern, som 

gives til regnskabsbruger via revisionserklæringen, er her værdifuld for regnskabsbruger. Regnskabsbruger 

vil paradoksalt kunne rette kritik mod revisor for de 15 (63 %) selskaber i gruppe A, idet der er afgivet en 

”blank” revisionserklæring i seneste regnskab, selvom selskaberne var non-going concern. Dette er til trods 

for, at regnskabsbrugers analyse af egenkapital og resultat ville vise, at disse selskaber var going concern, og 

ud fra den betragtning ville regnskabsbruger have samme forventning som revisor ved afgivelse af en 

”blank” revisionserklæring. Revisionserklæringerne giver i regnskaberne, som er analyseret ovenfor, et mere 

retvisende billede omkring going concern end regnskabsbruger kan vurdere ud fra analyse af egenkapital og 

resultat. 

 

Gruppe B – negativ egenkapital og positivt resultat og Gruppe C – positiv egenkapital og negativt resultat: 

Der indgår 17 selskaber i gruppe B, hvoraf revisor har afgivet 4 blanke erklæringer, 9 erklæringer med 

supplerende oplysning og 4 erklæringer med modificeret konklusion.  

 

Regnskabsbruger ville i sin analyse af egenkapital og resultat være i tvivl om, hvorvidt de mener, at 

selskaberne er going concern eller ej. Årsagen hertil er, at der for gruppe B både er positivt resultat, som er 

en indikation på going concern, og negativ egenkapital, som er en indikation på non-going concern. For 

gruppe C vil samme situation være gældende bare med negativt resultat og positiv egenkapital. 
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Regnskabsbruger vil ud fra faktum ovenfor kunne konstatere, at der er 78 % af selskaberne med negativt 

resultat, der går konkurs, og 65 % af selskaberne med negativ egenkapital, der går konkurs. Et negativt 

resultat vil ud fra denne betragtning vægte højere end negativ egenkapital. 

 

Denne betragtning er modstridende med revisors afgivelse af erklæringer, idet revisor i gruppe B, afgiver 76 

% af erklæringer med modificeret konklusion eller supplerende oplysning, og omvendt i gruppe C, hvor der 

afgives 54 % blanke erklæringer. Hvilken betragtning, der er korrekt, kan diskuteres. I figur 16 i afsnit 7.3.2 

ses det, at revisor afgiver en blank erklæring i 96 % af selskaberne i gruppe C, hvilket er i overensstemmelse 

med, at selskaberne har status ”normal drift” og dermed er going concern. 

 

Ovenstående tyder på, at det kan være svært for regnskabsbruger at vurdere, hvorvidt der er tale om going 

concern eller non-going concern for selskaber i gruppe B eller C. Dette skyldes, at desto færre overbevisende 

indikationer, der er på, om et selskab er going concern eller non-going concern, gør det sværere at forudse. 

 

Gruppe D – negativ egenkapital og negativt resultat: 

Der indgår 102 selskaber i gruppe D, hvoraf revisor har afgivet 13 blanke erklæringer, 59 supplerende 

oplysninger og 30 erklæringer med en modificeret konklusion. Regnskabsbruger kunne bemærke, at disse 

selskaber alle havde negativt resultat og negativ egenkapital, hvorfor de ville formode, at selskaberne ikke 

ville være going concern. Størstedelen af erklæringerne afgivet i denne gruppe, har revisor forudset, ville 

være non-going concern, som regnskabsbruger også ville. Regnskabsbruger vil kunne stille spørgsmål til, 

hvorfor der er afgivet en blank erklæring for 13 selskaber. Regnskabsbruger ville umiddelbart kunne rette 

kritik mod revisors vurdering af going concern i de 13 tilfælde, idet selskaberne efterfølgende har status som 

værende under konkurs. Det ville have været mere retvisende, hvis disse fejlvurderinger var undgået, og 

erklæringerne var modificeret omkring going concern. 

 

Det vises i dette afsnit, at det er en svær vurdering for både revisor og regnskabsbruger at foretage vurdering 

af going concern. Dette skyldes skøn i fremtiden, hvorfor det også vil være svært at foretage korrekt 

vurdering i alle tilfælde. 

7.3.2. Egen analyse - Analyse af selskaber med status ”normal drift” 
Det ses i figur 14, at de 100 selskaber er opdelt med 29 (29 %) anpartsselskaber og 71 (71 %) aktieselskaber. 

 
 Figur 14, selskabstype for selskaber med status ”normal drift”, egen tilvirkning 
 

Selskabstype Antal selskaber Antal selskaber i % 
Aktieselskab 71 71 % 
Anpartsselskab 29 29 % 
Total 100 100 % 
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Ved undersøgelse af revisionserklæringer i det seneste årsregnskab er der for 91 selskaber (91 %) afgivet en 

blank revisionserklæring, i 0 selskaber (0 %) er der afgivet modificeret konklusion og for 5 (5 %) selskaber 

er der afgivet supplerende oplysning vedrørende going concern. For 4 af selskaberne (4 %) var der ikke 

afgivet en revisionserklæring i det seneste årsregnskab. Dette fremgår af figur 15. 

 
 Figur 15, Revisionserklæring for selskaber med status ”normal drift”, egen tilvirkning 
 

De selskaber, der ikke er afgivet revisionserklæring for, vil ikke blive undersøgt nærmere. Der vil som følge 

heraf ske nærmere undersøgelse af 96 selskabers erklæring i det seneste årsregnskab. Frasorteringen betyder, 

at populationen er faldet til 96 selskaber, hvilket medfører, at de ”blanke” erklæringer nu omfatter knap 95 % 

af analysen. Dette indikerer, at revisor ikke afgiver modificerede revisionserklæringer vedrørende going 

concern generelt. Figur 16 viser, hvorvidt regnskabsbruger ved analyse af resultat og egenkapital har 

mulighed for at opnå et mere retvisende billede for at forudse en konkurs ved brug af historiske data. 

 
Figur 16, oversigt af erklæringer for selskaber med status ”normal drift”, egen tilvirkning 

 
Som udgangspunkt var forventningen, at der ikke skulle være afgivet modificerede erklæringer, idet 

selskabernes status er ”normal drift”. De eneste grupper, hvori der indgår regnskaber med supplerende 

oplysninger er i Gruppe C og Gruppe D. Der er ét regnskab (4 %) med supplerende oplysning, som indgår i 

Gruppe C. Dette anses derfor som et særtilfælde og vil ikke blive kommenteret yderligere. Gruppe D omtales 

nedenfor. 

 

 

 

Revisionserklæring Antal selskaber Antal selskaber i % 
Blank 91 91 % 
Modificeret konklusion om going concern 0 0 % 
Supplerende oplysning om going concern 5 5 % 
Ej revisionserklæring 4 4 % 
Total 100 100 % 

 

 Positiv egenkapital Negativ egenkapital 
 (88 selskaber) (8 selskaber) 

 
Supplerende 

oplysning 
Modificeret 
konklusion Blank 

Supplerende 
oplysning 

Modificeret 
konklusion Blank 

        
Positivt 
resultat 0 0 61 0 0 1 
(62 selskaber) 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 
        
  Gruppe A, selskaber alt Gruppe B, selskaber i alt 
  61 1 
        
Negativt 
resultat 1 0 26 4 0 3 
(34 selskaber) 4 % 0 % 96 % 57 % 0 % 43 % 
        
  Gruppe C, selskaber alt Gruppe D, selskaber alt 
  27 7 
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Gruppe D – negativ egenkapital og negativt resultat: 

Der indgår 7 selskaber i gruppe D, hvoraf der er afgivet 3 (43 %) blanke erklæringer og 4 (57 %) erklæringer 

med supplerende oplysning. Regnskabsbruger ville formode, at alle 7 selskaber ikke ville være going 

concern ud fra den betragtning, at de havde negativt resultat og negativ egenkapital. Revisor har formentlig 

foretaget en mere detaljeret vurdering, hvor resultatet har givet anledning til at afgive en revisionserklæring 

med supplerende oplysning for 4 af selskaberne og 3 blanke erklæringer. Reelt set skulle alle 7 selskaber 

have en blank erklæring, idet selskabernes status er normal og dermed going concern. Revisors erklæring er 

derfor misvisende i 4 af selskabernes årsrapporter. Regnskabsbruger opnår dog et mere retvisende billede, 

når de gennemgår revisors erklæring i de 3 selskaber, hvor erklæringen er blank. 

7.4. Regnskabsbrugers interesse for ny erklæring  

Ved opsummering af analyserne fremgår det, at revisionserklæringerne i seneste regnskab ikke giver et 

retvisende billede omkring going concern i alle de selskaber, der efterfølgende er gået konkurs. Der er derfor 

mulighed for forbedringer. Forbedringerne skal være af interesse for regnskabsbruger, idet de må foretrække, 

at der aflægges regnskaber, som giver et retvisende billede omkring going concern. På denne måde vil 

regnskabsbruger blive advaret om selskaber, der efterfølgende går konkurs. Om dette er muligt kan 

diskuteres, hvilket også sker, som følge af forslag til ny erklæring fra IAASB, herunder ”invitation to 

comment”. 

 

Analyserne kan indikere i hvilket omfang, at regnskabsbruger bliver informeret omkring going concern-

problemer ved gennemgang af revisors erklæring. I figur 17 er analyserne summeret på et overordnet niveau 

og omfatter de eksterne analyser samt analysen foretaget af afhandlingens forfatter. Til trods for, at det var to 

revisorer, som har beskrevet de foretagne analyser, kan det vurderes, at der ikke er indikation på, at de har 

fremstillet revisors afgivelse af revisionserklæringer bedre end det faktuelle. Det fremgår af figuren, at ”egen 

analyse” viser, at 72 % af årsregnskaberne for selskaberne indeholdte en modificeret revisionserklæring 

vedrørende going concern. I de eksterne analyser var dette tilfældet i 28 % i den første analyse og 41 % af 

selskaberne i den seneste analyse. For kontrolgruppen viser ”egen analyse”, at der bliver afgivet en 

modificeret revisionserklæring vedrørende going concern i 5 % af selskaberne, mens dette udgjorde 9 % af 

selskaberne i den seneste af de eksterne analyser. 



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

75

 
Figur 17, oversigt af erklæringer for afhandlingens analyser, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse, er udviklingen positiv idet %-delen af revisors erklæringer 

vedrørende going concern er stigende i de tilfælde, hvor selskaberne efterfølgende går konkurs og faldende i 

de selskaber, hvor selskaberne er going concern. Spørgsmålet er bare, om det niveau for antallet af 

revisionserklæringer vedrørende going concern er tilstrækkeligt, idet der jo stadig er plads til forbedringer. 

Idet der er plads til forbedringer, må det også forventes, at der er grundlag for at kritisere revisors 

erklæringsadfærd vedrørende going concern. Der fremgår ikke et bestemt mønster i analyserne for hvilke 

selskaber, der er afgivet blanke erklæringer for. I analysen foretaget af afhandlingens forfatter er der sket 

inddeling efter negativ/positiv egenkapital og negativt/positivt resultat, men heller ikke her fremgår der en 

særlig gruppe, som kan indikere en specifik situation, der er sammenhængende med de blanke erklæringer, 

selvom selskabet efterfølgende går konkurs. Ved indførsel af ny revisionserklæring omkring going concern 

vil situationen med manglende modifikationer i revisionserklæringerne forventes at være uændret, idet 

revisionshandlingerne ikke ændres. Så selvom det vurderes, at der kan ske forbedringer, idet der gives blanke 

revisionserklæringer for selskaber, der efterfølgende går konkurs, kan det diskuteres, om IAASB’s forslag til 

ny revisionserklæring er en løsning, som vil medvirke til, at regnskabsbruger får et mere retvisende billede 

omkring going concern. 

7.5. Delkonklusion 

Ved hjælp af analyser er revisorernes erklæringer vedrørende going concern beskrevet. Analyserne er 

foretaget af revisionserklæringer for de seneste regnskaber, der er aflagt for selskaber, der er under konkurs. 

Det fremgår af tre analyser, at revisionserklæringerne for selskaber, der er under konkurs, er modificeret 
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omkring going concern i henholdsvis 28 %, 41 % og 72 % af tilfældene. Det kan oplyses, at de 72 % er fra 

seneste analyse og resultatet med 28 % er fra den ældste analyse. Fælles for alle tre analyser er, at der er 

afgivet blanke revisionserklæringer i regnskaber for selskaber, som efterfølgende er under konkurs, idet %-

satserne ikke er 100 %. I de tilfælde har regnskabet ikke givet regnskabsbruger et retvisende billede. Det 

forventes, at et regnskab giver et retvisende billede, hvorfor det også er i regnskabsbrugers interesse, at 

forholdet forbedres. Hvorvidt IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæring omkring going concern vil 

medvirke til forbedring, og medvirke til at regnskabet vil give et retvisende billede også for selskaber, der 

efterfølgende går konkurs, kan diskuteres. For diskussion heraf henvises til tidligere afsnit i afhandlingen.  
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8. Konklusion 
Forudsætning for going concern og retvisende billede er et krav for ethvert årsregnskab, der aflægges efter 

IFRS og ÅRL, jf. ÅRL § 11 & 13. Begrebet ”Going concern” er i IAS og ISA 570 defineret ved, at selskabet 

skal kunne fortsætte driften i mindst 12 måneder efter balancedagen. 

 

Ledelsens regnskabsretlige ansvar, omfatter en kontinuerlig proaktiv vurdering af going concern. Ledelsens 

selskabsretlige ansvar er at sikre, at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab. Revisors ansvar er at 

indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne konkludere og udtrykke i en revisionserklæring i 

årsregnskabet, om ledelsens vurdering vedrørende going concern for selskabet anses for at give et retvisende 

billede af selskabet. Når revisor afgiver en revisionserklæring efter ISA 700 (erklæring uden modifikationer 

eller supplerende oplysning), erklæres det indirekte, at revisor er enig i ledelsens vurdering af going concern. 

Når det nævnes, at det indirekte erklæres, at revisor er enig i ledelsens vurdering af going concern er det 

fordi, at det ikke direkte beskrives i revisors erklæring – dette bør ændres ifølge IAASB. Identificerer revisor 

under revisionen en betydelig usikkerhed vedrørende selskabets evne som going concern, skal revisor 

vurdere usikkerhedens påvirkning på erklæringen, herunder om den skal indeholde supplerende oplysning 

efter ISA 706, eller om konklusionen skal modificeres efter ISA 705. 

 

Som udgangspunkt er der krav om, at selskaber skal aflægge et årsregnskab, som skal være revideret og 

indeholde en revisionserklæring, som er afgivet med høj grad af sikkerhed jf. ÅRL § 135. Revisor kan afgive 

følgende overordnede revisionserklæringer; 1) revisionserklæring uden supplerende oplysning efter ISA 700, 

2) revisionserklæring med supplerende oplysning efter ISA 706 eller 3) revisionserklæring med en 

modificeret konklusion. Der er i afhandlingens redegjort for de forskellige typer af revisionserklæringer, der 

findes, herunder også forskellige typer af erklæringerne, som er nævnt i pkt. 2 og 3. Redegørelsen er relateret 

til situationer, hvor revisor er i tvivl om going concern, og det vurderes på baggrund heraf ikke, at revisor 

kan være i tvivl om, hvilken erklæring der skal afgives set ud fra en teoretisk synsvinkel. 

 

IAASB har udsendt et konsultationspapir indeholdende et forslag til ny revisionspåtegning. Forslaget er 

udarbejdet med inspiration primært fra Europa-kommissionens forordning samt IAASB’s undersøgelser 

siden 2006. I undersøgelserne og fra Europa-kommissionens forordning fremgår det, at regnskabsbruger 

efterspørger en revisionserklæring, som giver mere gennemsigtighed, og som hjælper regnskabsbruger i 

forståelsen af komplekse regnskaber ved at fremhæve de områder, hvor revisors indsats har været størst. 

Initiativet med forordningen og undersøgelserne tager udgangspunkt i, at interessenter har kritiseret revisor 

for at afgive en revisionserklæring uden supplerende oplysninger eller en modificeret konklusion for 

selskaber, som er gået konkurs. Erklæringsforslaget er udarbejdet med det formål at indføre en standardiseret 

revisionserklæring, der kan anvendes internationalt. IAASB arbejder på, at godkendelse af en ny erklæring 
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sker i juni 2014. Formålet er endvidere, at det kun er erklæringen, der skal ændres, og ISA’er vedrørende 

udførslen af revisionen skal forblive uændret. 

 

Afhandlingen har analyseret og illustreret ved praktiske eksempler, hvordan IAASB’s forslag til en ny 

revisionserklæring vil være ændret sammenlignet med erklæringen efter ISA 700, 705 og 706. Det kan 

konstateres, at ændringen vil have væsentlig betydning for både revisorerne, som skal udarbejde de nye 

erklæringer, men også for regnskabsbruger, idet der er tale om væsentlige ændringer i formuleringer, indhold 

og formkrav. Vedrørende formkrav kan det nævnes, at erklæringsforslagets første afsnit er konklusionen, 

idet afsnittenes rækkefølge er udarbejdet efter at fremhæve de afsnit med den vigtigste information for 

regnskabsbruger først. Væsentlige nye afsnit ”Basis for opinion”, ”Going concern” og ”Auditor 

Commentary” er indsat i erklæringen, og fælles for dem alle er, at de altid skal indgå i erklæringen, uanset 

om revisionen har identificeret betydelige usikkerheder eller ej. 

 

Afsnittet ”going concern” indeholder væsentligst en beskrivelse af, at revisor ikke giver garanti for 

selskabets evne som going concern, hvilket over for regnskabsbruger skal tydeliggøre revisors ansvar i 

forbindelse med going concern. Afsnittet ”Auditor Commentary” erstatter supplerende oplysninger efter ISA 

706, og tærsklen for, hvornår et forhold skal oplyses, er lavere end tærsklen for afgivelse af supplerende 

oplysninger efter ISA 706. Revisor skal således foretage en detaljeret beskrivelse af regnskabs- eller 

revisionsmæssige forhold, som revisor vurderer, kan have interesse for regnskabsbrugers forståelse af 

regnskabet. Forholdene behøver ikke at være beskrevet i regnskabet eller være drøftet med ledelsen, inden de 

beskrives i erklæringen efter IAASB’s forslag. Erklæringsforslaget er udarbejdet for NeuroSearch A/S og 

Torm A/S og sammenholdt med de oprindelige erklæringer efter ISA 705 og ISA 706. Resultatet af 

eksemplerne har illustreret, at regnskabsbruger får yderligere information i erklæringsforslaget. 

 

IAASB  har  oplyst,  at  der  vil  blive  udarbejdet  en  vejledning  for  udarbejdelse  af  erklæringen.  Da  det  er  

revisor, som skal beslutte hvilke regnskabs- og revisionsmæssige forhold, der har interesse for 

regnskabsbruger, er der risiko for, at de væsentligste forhold sløres mellem øvrige oplysninger i erklæringen. 

Det vurderes derfor at være vigtigt, at en vejledning tydeliggør en grænse for hvilke oplysninger, revisor skal 

inkludere i erklæringen. 

 

FEE og FRS har i kommentering af IAASB’s konsultationspapir beskrevet, at de ikke vurderer det 

hensigtsmæssigt, at revisor skal give oplysninger i revisionserklæringen, som ikke fremgår andre steder i 

regnskabet, da det er ledelsen, som aflægger regnskabet. Endvidere skal det nævnes, at revisor er underlagt 

tavshedspligt i Danmark, jf. RL § 30, som revisor vil overtræde, hvis de afgiver oplysninger om forhold 

vedrørende revisionen i revisionserklæringen, som hverken fremgår af regnskabet eller er drøftet med 

ledelsen. Endvidere er det diskuteret, om regnskabsbrugers ønske om at blive rettidigt oplyst om problemer 
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med going concern kan imødegås ved, at revisor afgiver en erklæring omkring going concern halvårligt og 

derfor skal udtale sig om en periode på 6 måneder i stedet for 12 måneder. Hvis dette medfører færre 

situationer, hvor revisor har afgivet en revisionserklæring uden supplerende oplysninger eller en modificeret 

konklusion, vil regnskabsbruger måske ikke efterspørge større gennemsigtighed.  

 

På baggrund af redegørelse og illustration af forskelle mellem erklæringsforslaget og erklæring efter ISA 700 

kan det konstateres, at der gives yderligere information omkring revisionen, herunder ansvarsfordelingen 

mellem ledelse og revisor, som skal hjælpe til at mindske forventningskløften. Nedsættelse af tærsklen for, 

hvornår der skal gives supplerende oplysning, kan føre til, at regnskabsbruger tidligere bliver informeret om 

en risiko for going concern. IAASB bør diskutere, hvordan de løser konflikten mellem forslaget og revisors 

tavshedspligt og om de skal foretage ændringer som følge af de kommentarer, som de har modtaget pr. 8. 

oktober 2012, fx kommentarer fra FEE og FSR. 

 

Det kan ved analyser vurderes, om regnskabsbruger har interesse i at IAASB finder på en god løsning til 

ændring af revisionserklæringen, så regnskabsbruger får et retvisende billede af, om et selskab er going 

koncern. Det fremgår i tre analyser, at revisionserklæringerne for selskaber, der er under konkurs, er 

modificeret omkring going concern i henholdsvis 28 %, 41 % og 72 % af tilfældene. Det kan oplyses, at de 

72 % er fra seneste analyse og resultatet med 28 % er fra den ældste analyse. Fælles for alle tre analyser er 

derfor, at der er afgivet blanke revisionserklæringer i regnskaber, som efterfølgende er under konkurs, idet 

der ikke i 100 % af tilfældene er afgivet en modificeret revisionserklæring. I de tilfælde har regnskabet ikke 

givet regnskabsbruger et retvisende billede. Det forventes, at et regnskab giver et retvisende billede, hvorfor 

det også er i regnskabsbrugers interesse, at forholdet forbedres. Hvorvidt IAASB’s forslag til ændring af 

revisionserklæring omkring going concern vil medvirke til forbedring og medvirke til, at regnskabet vil give 

et retvisende billede også for selskaber, der efterfølgende går konkurs, kan diskuteres. Om det kan opnås, at 

revisor afgiver en modificeret revisionserklæring for 100 % af tilfældene for selskaber, der efterfølgende går 

konkurs, kan være svært at forudse, men der er plads til forbedring. 
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9. Perspektivering 
IAASB har modtaget kommentarer på konsultationspapiret fra den 22. juni 2012, hvori der er forslag til ny 

revisionserklæring. Kommentarerne er modtaget med deadline 8. oktober 2012 og bliver diskuteret hos 

IAASB, som har planer om at udsende udkast til ny ISA i juni 2013, hvor planen er endelig godkendelse 

heraf i juni 2014. Den lange behandlingstid er udtryk for et område, der er svært at ændre, og ændringen vil 

have konsekvenser for revisorer og regnskabsbrugere over hele verden. Dette stiller store krav til 

formulering, indhold og formkrav i en ny revisionserklæring.  

 

I afhandlingen er det diskuteret, hvilke fordele IAASB’s forslag til ændring af revisionserklæring vil have for 

regnskabsbruger, og om forslagene vil være hensigtsmæssige. Om den yderligere information som revisor 

skal oplyse ifølge erklæringsforslaget har den tilsigtede effekt hos regnskabsbruger, kan diskuteres og 

undersøges nærmere, idet risici for going concern og krav til at revisor skal identificere dem ikke ændres. 

Med det argument, at regnskabsbruger ønsker gennemsigtighed i revisors arbejde, og at arbejdet derfor skal 

beskrives nærmere i revisionserklæringen samtidig med, at der er krav om standardisering, kræver en 

detaljeret vejledning. Den foreslåede revisionserklæring fra IAASB er ikke fremsendt med en vejledning, 

men det fremgår dog af invitationen, at en sådan vil blive fremsendt senere. Hvorvidt der vil blive tale om en 

vejledning, som vil kunne anvendes i praktiske eksempler, eller om den vil få et format, som ligner en 

tjekliste, vides ikke endnu. Men det vil være interessant at følge op på og lade resultatet heraf indgå i en 

diskussion af fordelen ved IAASB’s forslag til ny revisionserklæring for regnskabsbruger. 

 

Det fremgår også i revisionsstandarderne, at der er krav om effektiv udførsel af revisionen, hvorfor dette 

også gælder udarbejdelsen af en revisionserklæring. Om IAASB i den forbindelse har taget hensyn til dette 

kan diskuteres. En vejledning fra IAASB’s, vil måske kunne hjælpe revisorer med en effektiv udarbejdelse 

af revisionserklæringen. Dette afhænger af vejledningens form og indhold, som er oplyst vil blive udsendt af 

IAASB, og kan derfor ikke kommenteres endnu. Det skal nævnes, at standardisering er meget anvendt uden 

for revisionsbranchen, hvor et tiltag er anvendelse af tjeklister. I tilfælde hvor situationer typisk ikke ændres 

fra én situation til en anden, vil tjeklister være hensigtsmæssige. Banker foretager risikovurdering af kunder, 

automatiseret eller semiautomatiseret, ved brug af en tjekliste, som så identificerer, om kunden er forbundet 

med høj eller lav risiko.153 Kunder med høj risiko giver anledning til fokus fra medarbejderne, og indsats 

som kræver medarbejdertimer kan anvendes her. Hvorvidt revisionsbranchen også kan eller vil indføre 

tjeklister i relation til risikovurdering af going concern kan diskuteres og kunne være spændende at 

undersøge nærmere, herunder IAASB’s holdning hertil. 

 

153 Anni Haraszuk og Stig Hartmann: ”Going Concern revisionsprocessen hvordan praksis”
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Til brug for IAASB’s diskussion af anvendelsen af muligheden for anvendelse af tjeklister skal kvaliteten 

heraf og anvendelsesmuligheden diskuteres. En god tjekliste er kort, men ikke for kort. Hvis en tjekliste er 

for lang, vil der være risiko for, at medarbejdere ikke vil tage punkterne alvorligt. Risikoen er, at 

medarbejderne vil anvende tjeklisterne som ”automatisk aftjekning”, der ikke kan tillægges værdi. Den korte 

og gode tjekliste skal dermed ikke omfatte det åbenlyse. Tjeklister kan fx anvendes ved 1) rutineprægede 

opgaver, 2) opgaver, hvor fejl vil være fatale eller 3) ved opgaver, hvor tidspres spiller en central rolle. 

Hvorvidt tjeklister kan anvendes til risikovurdering ved going concern kan stadig diskuteres, men det 

formodes, at særligt pkt. 2 og 3 vil medvirke til en tjekliste, som kan være kort og dermed blive udfyldt af 

revisorerne tillagt værdi. Risikovurdering ved going concern vurderes ikke at indgå i beskrivelsen af 

rutinearbejde for revisor, hvorfor effekten af standardiseret arbejde ved anvendelse af tjeklister umiddelbart 

vurderes at være svær, men interessant at undersøge muligheden for. 

 

Det kan diskuteres, om ikke det vil være fordelagtigt at give revisor detaljeret vejledning, som sætter krav til 

identifikation af risici for going concern, eller om en kortere periode, der skal foretages vurdering af going 

concern for, vil give fordele for regnskabsbruger. Får revisor værktøjer til at identificere risici, eller er 

problemet, at ingen kan forudse udviklingen i et selskab i en periode på mindst 12 måneder fremad, vil 

ændring heraf muligvis give færre situationer, hvor revisor afgiver blanke revisionserklæringer i seneste 

regnskab for konkursramte selskaber. Dette vil muligvis give et mere retvisende billede for regnskabsbruger, 

hvorfor fokus herpå kan være interessant at undersøge nærmere. Drøftes ISA 315 med ledelser og personer 

med strategisk indsigt mv., mener de ofte, at standarderne ikke giver overblik. De mener, at standarderne 

giver indblik i enkelte forhold i selskabet, men ikke indblik af selskabet som helhed. Helheden fås ved en 

kombination af selskabets mål, strategi, økonomi, organisation, ledelse og omgivelser.154 Denne vurdering er 

et resultat af en undersøgelse af flere selskaber og er blandt den nyeste information på området for vurdering 

af revisionsmæssige risici relateret til going concern. Det fremgår, at revisor ved en større helhedsvurdering 

af et selskab vil medvirke til bedre mulighed for identifikation af risici relateret til going concern. 

Informationerne, som skal indhentes, involverer også oplysninger fra den øverste ledelse. Udviklingen i 

teknologien kan måske også medvirke til fordele for revisor i at identificere risici for going concern. Adgang 

til elektronisk tilgængelige regnskabsoplysninger og benchmarking af selskaber, hvor der sker 

sammenligning med andre virksomheder i branchen er eksempel på værktøjer, som måske kan sættes som 

krav, at revisor skal anvende. Lovkrav om elektronisk indberetning (XBRL) af årsrapporter for selskaber i 

klasse B med balancedag senere end 31. januar 2012, og forventeligt for selskaber i klasse C med balancedag 

senere end 31. december 2012 og selskaber i klasse D med balancedag senere end 31. december 2013, vil 

forøge adgang til elektronisk tilgængelige data.155 Den forøgede adgang til data forklares ved, at der i dag 

kan indhentes en række oplysninger fra fx Navne & Numre, men ved XBRL-indberetning, bliver hele 

154 Anni Haraszuk og Stig Hartmann: ”Going Concern revisionsprocessen hvordan praksis”
155 FSR: ”Overgang til indsendelse XBRL regnskabsklasse og ny bekendtgørelse høring”
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årsrapporten indlæst elektronisk, hvorfra alle oplysninger forventes let tilgængelige og sammenlignelige, idet 

indberetningens formkrav er standardiseret. 
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10. Anvendte forkortelser 
 
A/S – Aktieselskab 
 
ApS – Anpartsselskab 
 
BEK – Erklæringsbekendtgørelsen 
 
FEE – Federation of European Accountants 
 
FSR – Foreningen Statsautoriserede Revisorer 
 
IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IFRS – International Financial Reporting Standards 
 
ISA – International Standard on Auditing 
 
KL – Konkursloven 
 
REVU – Revisionsteknisk udvalg 
 
RL – Revisorloven 
 
RV – Regnskabsvejledning 
 
SEL – Selskabsloven 
 
ÅRL - Årsregnskabsloven   
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12. Bilag 
Bilag 1: Model som illustrerer induktion og deduktion156 

 

 
  

156 Erik S. Rasmussen m.fl.: ”Samfundsvidenskabelige metoder”, side 49
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Bilag 2: Afhandlingsstruktur  
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Bilag 3: Revisors erklæring efter ISA 700157 

 
Den uafhængige revisors erklæringer  
Til kapitalejerne i Selskab XXX 

Erklæring på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab XXX for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20xx, der omfatter [anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter . Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 20xx samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme  for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen158  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Revisors by, den xx. måned år 
Revisors firmanavn 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
 
 
 
Revisor 1 Revisor 2 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

157 Eksempel fra artikel ”Revu’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæring uden modifikationer….”
158 Dette afsnit frafalder såfremt regnskabet er udarbejdet uden ledelsesberetning
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Bilag 4: Revisors erklæring efter ISA 705 – Konklusion med forbehold159 

Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i Selskab BC 

Erklæring på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab BC for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der omfatter [anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter .  Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. 

Forbehold 
Grundlag for konklusion med forbehold 
(a) Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder den 19. marts 201X+1. Selskabet har ikke været i stand til 

at genforhandle eller opnå ny finansiering. Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig 
tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og 
indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Årsregnskabet giver ikke fyldestgørende oplysning om dette forhold. 

Konklusion med forbehold  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de(t) forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion 
med forbehold160, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme  for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

159 Eksempel fra REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
160 eksemplet, skal konklusionen formuleres således: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den ufuldstændige oplysning der
er beskrevet grundlaget for konklusion med forbehold, giver ….”
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Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

X-by (revisors kontorsted), dato 
statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 
NN 
statsautoriseret revisor/registreret revisor 
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Bilag 5: Revisors erklæring efter ISA 705 – afkræftende konklusion161 

Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i Selskab BC 

Erklæring på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab BC for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der omfatter [anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter . Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion. 

Forbehold 
Grundlag for afkræftende konklusion 
(a) Selskabets aftaler om finansiering udløb, og restgælden forfaldt den 31. december 201X. Selskabet har ikke været i stand til 

at genforhandle og opnå ny finansiering og overvejer indgivelse af konkursbegæring. Disse begivenheder tyder på en 
væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være 
ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Årsregnskabet  indeholder ikke 
oplysninger om dette forhold.  

 
(b) Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note 1 om efterfølgende begivenheder fremgår, at 

begivenheder indtrådt efter balancedatoen ikke gør det muligt for selskabet at fortsætte driften, hvorfor ledelsen har indgivet 
konkursbegæring. Regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven været udarbejdet under hensyntagen til den 
forestående afvikling og anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret i 
overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.  

Afkræftende konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af de(t) forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende 
konklusion162, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af 

161 Eksempel fra REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
162 eksempel a), skal konklusionen formuleres således: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af den manglende oplysning, der
er beskrevet grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke, giver ….”
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resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme  for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

 
X-by (revisors kontorsted), dato 
statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 
NN 
statsautoriseret revisor/registreret revisor 
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Bilag 6: Revisors erklæring efter ISA 705 – manglende konklusion163 

Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i Selskab BC 

Erklæring på årsregnskabet  

Vi er valgt med henblik på at revidere årsregnskabet for Selskab BC for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der 
omfatter[anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter . Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af udførelsen af en revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af de(t) forhold, der er beskrevet i 
grundlag for manglende konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan 
danne grundlag for en konklusion. 

Forbehold 
Grundlag for manglende konklusion 
 
Selskabets bogføring og øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til 
varelager, tilgodehavender og varekreditorer. På tidspunktet for afgivelse af vores erklæring på årsregnskabet har det endnu ikke 
været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at bekræfte eller 
afkræfte de i årsregnskabet anførte tilgodehavender, varebeholdninger og varekreditorer på henholdsvis kr. xxx, kr. xxx og kr. xxx. 
Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i 
relation til registrerede eller ikke-registrerede varelager, tilgodehavender og varekreditorer samt resultatopgørelsen, 
egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. 

 
Manglende konklusion  
På grund af betydeligheden af de(t) forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at 
opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om 
årsregnskabet. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

X-by (revisors kontorsted), dato 
statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 
NN 
statsautoriseret revisor/registreret revisor 

163 Eksempel fra REVU: ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”
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Bilag 7: Revisors erklæring efter ISA 706 – supplerende oplysning164 
 

Den uafhængige revisors erklæringer  

Til kapitalejerne i Selskab BC 

Erklæring på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab BC for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der omfatter [anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter . Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme  for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet  
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note X i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et 
tab på ZZZ i regnskabsåret, der sluttede xx.xx 201X, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med 
YYY. Disse forhold sammen med de i note X øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse 
betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. 

 

 
 
 

164 Eksempel fra REVU: ”Supplerende oplysninger den uafhængige revisors erklæring”
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Udtalelse om ledelsesberetningen  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

X-by (revisors kontorsted), dato 
statsautoriseret/registreret/godkendt revisionsfirma 
NN 
statsautoriseret revisor/registreret revisor 
 



Copenhagen Business School 2013
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

97

Bilag 8: Indikationer på at selskabet ikke er going concern 
Udover revisors erklæring, er der finansielle analyser, som regnskabsbruger på egen hånd kan foretage sig 

for at vurdere, hvorvidt der vil være tvivl om, at selskabet er going concern. De oplysninger som 

regnskabsbruger har tilgængelig vil for selskaber, være historiske regnskabstal, idet disse offentliggøres. 

Særligt oplysninger omkring fremtiden vil være svære for regnskabsbruger at få fat i, idet disse typisk ikke 

offentliggøres detaljeret. For børsnoterede selskaber, gives dog oplysninger om forventninger til fremtiden. I 

afsnit 2.2.2 blev der, givet eksempler på forhold der kan indikere tvivl om going concern, men 

regnskabsbruger vil primært kunne foretage analyser med historiske oplysninger. 

 

Analysen kan foretages på forskellige niveauer af detaljeringsgrader. Ved detaljeringsgrader skal forstås, om 

der er tale om direkte aflæselige informationer i regnskabet eller informationer, der gives ud fra en række 

informationer i sammensætning af formler, fx nøgletal. De direkte aflæselige informationer 

(regnskabsposter) er egenkapital og årets resultat. 

 

1. Vurdering af egenkapital 

Egenkapital er udtryk for forskellen mellem aktiver og forpligtelser.165 Negativ egenkapital vil som 

udgangspunkt være indikation på vanskeligheder, idet forpligtelserne så overstiger aktiverne. Dette kan 

indikere tvivl om going concern, idet alle forpligtelserne ikke vil kunne betales her og nu. Det skal nævnes, 

at negativ egenkapital, vil være mindre risikabelt i selskaber, som fx udvider driften og har positive 

resultater. 

  

2. Vurdering af årets resultat 

Selskabets resultat indgår i egenkapitalen, og udtrykker selskabets drift.  I modsætning til egenkapitalen, som 

opsummerer selskabets drift over dets levetid, giver resultatet typisk oplysninger for et års resultat. Resultatet 

giver derfor udtryk for selskabets drift for én regnskabsperiode, som maksimalt kan udgøre 18 måneder. 

 

3. Øvrige vurderinger 

Analyser ud over ovennævnte, kan være anvendelse af nøgletal ved brug af LARS-F modellen eller 

forudsigelsesmodeller. Fælles for begge er, at der anvendes historiske oplysninger, primært regnskabstal. Der 

er udviklet en form for standard og tradition for hvilke nøgletal, der typisk bliver brugt i regnskabsanalyser. 

Det er informationsværdien der er afgørende for hvilke nøgletal, der anbefales bliver beregnet, og så behøver 

standarder og traditioner ikke at have relevans.166 LARS-F modellen beskrives af to statsautoriserede 

165 ÅRL 25.
166 Michael Havsten: ”Guide til nøgletal, mv…..”, side 68,
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revisorer/partnere fra et af landets førende revisionsfirmaer, som en anerkendt model når regnskaber skal 

analyseres.167 

 

Alle resultater der vil komme frem ved ovenstående analyser, bør være indeholdt i ledelsens og revisors 

vurderinger af going concern. Endvidere skal det nævnes, at der vil være fremtidige forhold der har 

afgørende påvirkning på ledelsens og revisors vurdering af going concern, hvilket ikke nødvendigvis er 

oplyst i regnskaberne. Revisors og ledelsens beslutning vedrørende aflæggelse af et regnskab efter going 

concern, kan derfor være modstridende med de resultater, der kan fremkomme i analyse af historiske data. 

 

167 Søren Frandsen: ”Ny måde at knække regnskabet på” Jørgen Ravn Elkjær m.fl.: ”Årsrapport og selskabsanalyse”, side 245-246
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Bilag 9: Metodebeskrivelse af analyse foretaget af afhandlingens forfatter.  
Analysen vil undersøge revisionserklæringen i de senest aflagte årsrapporter for selskaber med status ”under 

konkurs”. Ved gennemgang af revisionserklæringerne, vil der for hvert selskab manuelt blive noteret, 

hvorvidt der er afgivet revisionserklæring vedrørende revision eller andet. Derudover vil der blive noteret, 

om der er afgivet modificeret erklæring vedrørende going concern. Idet afhandlingen har fokus på going 

concern, vil der kun blive noteret informationer herfor, hvorfor revisionserklæringerne kan indeholde 

supplerende oplysning eller modificeret konklusion om andet end going concern, og noteres som ”blank” 

erklæring i afhandlingens analyse. 

 

Analysen indeholder to grupper, en gruppe som tager udgangspunkt i selskaber, der er gået konkurs, og en 

gruppe, som vil fungere som en kontrolgruppe for selskaber, der er i normal drift. Ved at anvende en 

kontrolgruppe, vil det undersøges, hvorvidt revisor generelt afgiver modificerede erklæringer omkring going 

concern eller om de alene gør det når det er relevant. Fælles for begge grupper, er at der er foretaget 

afgrænsning, således at det alene er Anpartsselskaber og Aktieselskaber uden Holdingselskaber, det indgår i 

analysen. Holdingselskaber er sorteret fra som følge af, at denne type selskaber er særlig af sin art, og typisk 

vil bestå i at eje kapitalandele i datterselskaber, hvor datterselskaberne vil have betydelig indflydelse på, 

hvorvidt der er tale om going concern eller ej. Disse vil derfor være svære for regnskabsbruger at foretage 

historiske analyser for, idet datterselskaber i så fald også skal undersøges. 

 

Analysens population 

Nedenfor beskrives selve udvælgelsen af populationer for hver af de to grupper, hvor dataafgrænsning også 

beskrives. 

 

Selskaber med status ”under konkurs” 

Søgekriteriet er foretaget for selskaber med status ”under konkurs” og med regnskabsafslutning i perioden 

31.08.2011 – 31.08.2012. Søgningen giver pr. 16. september 2012, 204 selskaber jf. bilag 10. 

Datobegrænsningen betyder at der maksimalt kan være gået 13,5 måneder siden sidste regnskabsafslutning. 

Tages 5 måneders fristen for aflæggelse af regnskaber i betragtning, medvirker det at selskaber, der udnytter 

5 måneders fristen kan medvirke at det seneste regnskab der gennemgås tidligst kan være pr. 31.01.2012.168 

Årsrapporter for de 204 selskaber i søgningen er gennemgået. 

 

Selskaber med status ”normal drift” 

Søgekriteriet er foretaget for selskaber med status ”normal drift” og med regnskabsafslutning i perioden 

31.08.2010 – 31.08.2011. Søgningen giver pr. 16. september 2012, 27.973 selskaber. Datobegrænsningen 

168 ÅRL 138, stk.
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betyder, at der maksimalt kan være gået 25,5 måneder siden sidste regnskabsafslutning. Tages 5 måneders 

fristen for aflæggelse af regnskaber i betragtning, medvirker det at selskaber, der udnytter 5 måneders fristen 

har aflagt regnskabet i perioden 31.01.2011 - 31.01.2012. Det seneste regnskab der forventes at blive 

gennemgået vil derfor være pr. 31.01.2012 og maksimalt 1-2 måneder senere idet fristen ikke altid 

overholdes. Ved dato for søgningen vil der være gået minimum 13,5 måneder siden selskabernes balancedag 

(regnskabsafslutning). Det forventes, derfor at revisionserklæringen i det seneste regnskab, der vil blive 

undersøgt afspejler at selskabet er going concern, idet der er gået mindst 12 måneder siden balancedagen. 

Det har ikke været muligt at udtrække en liste fra Navne og Numre, som viser alle de 27.973 selskaber, idet 

der maksimalt kan udtrækkes 7.500 uden regnskabsoplysninger ad gangen. Ved søgningen er der derfor 

udvalgt de første 100 selskaber på listen, der er fremkommet i Navne og Numre til brug for analysen. De 100 

selskaber anses for at være objektivt udvalgt, idet der ikke er kendskab til, at søgeresultaterne har en form af 

sortering. Om ikke andet vil sortering hos Navne og Numre ikke have betydning for afhandlingens 

undersøgelse af rapportering omkring going concern. Stikprøven anses for at være tilfældigt udvalgt, og 

foretages af 100 selskaber jf. bilag 11 og 12. 
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Bilag 10: Oversigt over 204 selskaber med status ”under konkurs” 
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Bilag 11: Oversigt over 100 selskaber med status ”normal drift” 
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Bilag 12: Oversigt over 100 selskaber med status ”normal drift” 
 

Selskabstype Antal selskaber Antal selskaber i % 
Aktieselskab 138 45 % 
Anpartsselskab 166 55 % 
Total 304 100 % 

Figur 18, selskabstype for selskaber med status ”under konkurs” og ”normal drift”, egen tilvirkning 
 
 
Revisionserklæring Antal selskaber Antal selskaber i % 
Blank 142 47 % 
Modificeret konklusion om going concern 44 14 % 
Supplerende oplysning om going concern 94 31 % 
Ej revisionserklæring 24 8 % 
Total 304 100 % 

Figur 19, Revisionserklæring for selskaber med status ”normal drift” og ”under konkurs”, egen tilvirkning 
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Bilag 13: Revisionserklæring efter IAASB 
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Bilag 14: Revisionserklæring for NeuroSearch A/S efter IAASB169 
 
Independent Auditor’s Report 
 
To the shareholders of NeuroSearch A/S 
 
Opinion 
In our opinion, the accompanying Consolidated Financial and the Financial Statements give a true and fair 
view of the financial position of NeuroSearch A/S (the company) as at December 31, 2011, and of it’s 
financial performance and it’s cash flows for the year then ended in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) and Danish disclosure requirements for listed companies. The Consolidated 
Financial Statements and the Financial Statements comprise the statement of financial position as at 
December 31, 2011, the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of 
cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information. 
 
Basis for opinion 
We have audited the accompanying financial statements in accordance with International Standards on 
Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further to described in the Auditor’s 
Responsibility section of our report. In performing our audit, we complied with relevant ethical requirements 
applicable to financial statement audits, including independence requirements. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
The audit has not resulted in any qualification.  
 
Going Concern 
Use of the Going Concern Assumption 
 
As part of our audit of the financial statements, we have concluded that management’s use of the going 
concern assumption in the preparation of the financial statements is appropriate. 
 
Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Doubt on The Company’s Ability to 
Continue as a Going Concern. 
 
Without qualifying our opinion, we draw attention to the financial statements, which indicates that the 
Company incurred a net loss of DKK 695 million (70% of the equity December 31, 2010) during the year 
ended December 31, 2011. The Company expect a loss for 2012, and the company need additional capital 
to further develop the primary product Huntexil. No decisions have been taken regarding the form of 
obtaining additional capital. 
 
These conditions, along with other matters as set forth in note 1 “Basis of preparation of the Financial 
Statements” and managements Review sections on “liquidity and Capital Resources” and “Expectations 
for 2012” both included in the “Financial review” section, indicate the existence of a material uncertainty 
that may cast significant doubt about the Company’s ability to continue as a going concern. Because not 
all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee that the Company will or 
will not be able to continue as a going concern. 

169 Eksempel på revisionserklæring efter IAASB: Egen tilvirkning



Copenhagen Business School 2012
Cand. merc. aud. –studiet
Kandidatafhandling

113

 
The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our 
report. 
 
Auditor Commentary 
Not prepared, as this section is not relevant for going concern matters, cf. section 7. 
 
Respective Responsibilities of Management, and the Auditor 
Responsibility of Management for the Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with IFRS and Danish disclosure requirements for listed companies, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are 
free from material misstatements, whether due to fraud or error. Management are responsible for overseeing 
the Company’s financial reporting process. 
 
Management’s Responsibilities Relating to Going Concern 
Under IFRS, management is responsible for making an assessment of the Company’s ability to continue as a 
going concern when preparing the financial statements. In assessing whether the going concern assumption is 
appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but 
not limited to, twelve months from the end of the reporting period. Under IFRS, the Company’s financial 
statements are prepared on a going concern basis, unless management either intends to liquidate the Company 
or to crease trading, or has no realistic alternative but to do so. 
 
IFRS also require that, when management is aware of material uncertainties related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern, management 
disclose those uncertainties in the financial statements. 
 
Auditor’s Responsibility 
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that the audit 
conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements 
can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of these financial 
statements. 
 
As part of our audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and maintain professional 
scepticism through the planning and performing of the audit. We also: 
 
 Identify and assess the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, international omissions, misrepresentation, or the override of internal control. 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Company’s internal control. 

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of entities and business 
activities within group to express an opinion on the group financial statements. We are responsible for the 
direction, supervision and performance of the group audit engagement and remain solely responsible for 
our audit opinion. 
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 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation. 

 Communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 
audit, the significant audit findings, and any significant deficiencies in internal control that we identify 
during our audit. We also communicate with them regarding all relationships and other matters that we 
believe may reasonably be thought to on our independence. 

 
Statement on management’s review 
We have read Management’s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not 
performed any procedures additional to the audit of the Consolidated Financial Statements and the Parent 
Company Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management’s 
Review is consistent with the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements. 
 
The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is State Authorised Public 
Accountant Mogens Nørgaard Mogensen and State Authorised Public Accountant Brian Christensen 
 
Hellerup, 28 February 2012 
 
Pricewaterhouse Coopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
Mogens Nørgaard Mogensen Brian Christensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Bilag 15: Revisionserklæring for NeuroSearch A/S afgivet i årsrapporten170 

170 NeuroSearch A/S’s Annual Report 2011, side 37
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Bilag 16: Revisionserklæring for Torm A/S efter IAASB171 
 
Independent Auditor’s Report 
 
To the shareholders of Torm A/S 
 
Disclaimer of Opinion 
Because of the significance of the matter described in the “Basis for Disclaimer of Opinion” paragraph, we 
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to the Company’s possibilities of 
achieving a comprehensive financing and restructuring plan to provide a basis for an audit opinion; and, 
accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements and parent financial 
statements. 
 
Basis for Disclaimer of Opinion 
The consolidated financial statements and financial statements have been prepared assuming that Torm A/S 
will be able to continue as a going concern. As discussed in note 2 to the consolidated financial statements, 
Torm A/S’ ability to continue as a going concern is dependent on negotiating a comprehensive financing and 
restructuring plan with the Company’s banks and other stakeholders. As the negotiations have not been 
concluded at the date of our auditor’s report Torm A/S has been able to present documentation that sufficient 
financing will be available and as such whether Torm A/S remaining a going concern at least until 31 
December 2012 is likely.  
 
Going Concern 
Use of the Going Concern Assumption 
 
As part of our audit of the consolidated financial statements and financial statements, we have not been able 
to conclude that management’s use of the going concern assumption in the preparation of the financial 
statements is appropriate. 
 
Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Doubt on The Company’s Ability to 
Continue as a Going Concern. 
 
With reference to the consolidated financial statements note 2 and the management report, the 
management explain that Torm A/S has not fulfilled loan agreements, which means that the company's 
debt, USD 1.9 billion, becomes payable 31 December 2011. Torm A/S has entered into agreements with 
banks to respite repayments to 31 March 2012. The current liabilities exceed the value of current assets 
significantly 31 December 2011. Management describes that they are working on a long-term 
comprehensive financing solution. If no agreement with the bank or other stakeholders for additional 
liquidity Torm A/S, will not have sufficient liquidity to continue it’s operating throughout 2012. In such a 
case or by forced sale, the value of Torm A/S's assets and liabilities will be significantly lower than the 
booked value 31 December 2011. The uncertainty of continued operation, has led the company to not 
publish its expectations for 2012. 
 
The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our 
report. 
 

171 Eksempel på revisionserklæring efter IAASB: Egen tilvirkning
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Respective Responsibilities of Management, and the Auditor 
Responsibility of Management for the Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with IFRS and Danish disclosure requirements for listed companies, and for such internal control 
as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free 
from material misstatements, whether due to fraud or error. Management are responsible for overseeing the 
Company’s financial reporting process. 
 
Management’s Responsibilities Relating to Going Concern 
Under IFRS, management is responsible for making an assessment of the Company’s ability to continue as a 
going concern when preparing the financial statements. In assessing whether the going concern assumption is 
appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but 
not limited to, twelve months from the end of the reporting period. Under IFRS, the Company’s financial 
statements are prepared on a going concern basis, unless management either intends to liquidate the Company 
or to crease trading, or has no realistic alternative but to do so. 
 
IFRS also require that, when management is aware of material uncertainties related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern, management 
disclose those uncertainties in the financial statements. 
 
Auditor’s Responsibility 
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that the 
audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Due to the 
conditions described in the “Basis for Disclaimer of Opinion” paragraph, we have not been able to obtain 
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our audit. 
 
Statement on management’s review 
We have read Management’s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not 
performed any procedures additional to the audit of the Consolidated Financial Statements and the Financial 
Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management’s Review is consistent 
with the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements. 
 
The engagement partner responsible for the audit resulting in this report is State Authorised Public 
Accountant Anders Due and State Authorised Public Accountant Henrik Kjelgaard 
 
Other matters 
If before the Annual General Meeting as at 23 April 2012 Torm A/S is able to present documentation that 
sufficient financing is available and accordingly, Torm A/S remaining a going concern at least until 31 
December 2012 is likely, and the disclosures in the consolidated financial statements and parent financial 
statements are amended to be approved by the Annual General Meeting amend our auditor’s report 
accordingly. 
 
Copenhagen, 1 March 2012 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
Anders Due Henrik Kjelgaard 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Bilag 17: Revisionserklæring for Torm A/S afgivet i årsrapporten172 

 

172 Torm A/S’ Annual Report 2011, side 87


