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Executive summary 

This thesis has been prepared at the Copenhagen Business School and constitutes the final part of a 

Master-of-Science degree in Business Economics and Auditing. The thesis addresses a target group 

consisting of persons with accounting knowledge such as executives, auditors and graduate students. 

The issue dealt with in the thesis is based on the theory about the existence of the expectations gap and 

the comprehensibility gap between the auditor and the financial statement user, and parallels are drawn to 

the way the financial statement user perceives the going concern assumption and how the auditor 

communicates his/her conclusions in this regard in the audit report to the financial statement user. 

The issue is defined by way of a general presentation motivating and specifying our choice of issue, 

resulting in the following title question: 

 ‘Based on the theory, we will examine whether the comprehensibility gap and the expectations gap 

between the auditor and the financial statement user as well as the factors underlying such a gap, if any’ 

In order to be able to answer the title question, we have listed sub-questions ending with the four 

hypotheses the purpose of which is to form a basis upon which to analyse the theory, combined with 

empirical data.  

The theory addressed in this thesis is based on the Danish Financial Statements Act in order to explain the 

fundamental principles underlying financial statements. Based on the Danish Financial Statements Act and 

Act no. 468 of 17 June 2008 on Approved Auditors and Audit Firms, we subsequently define the duties of 

the management and the auditor in relation to the preparation and audit of the annual report. 

As the hypotheses advanced here further aim at elucidating the way the financial statement user perceives 

the going concern assumption, we also describe the theory underlying the way the concept is treated for 

accounting and audit purposes.   

As one of the most significant aspects of the theory is the comprehensibility gap and the expectations gap, 

we specify the theory which, in combination with other theories, forms the basis for the empirical approach 

taken in the thesis.  

As the rest of the thesis addresses the auditor’s report to the users of financial statements, we will examine 

the Danish Executive Order on Statements Made by State-Authorised and Registered Public Accountants 

and relevant Danish Standards on Auditing. The purpose is to clarify the auditor’s possibilities of expressing 

his/her opinion on the audited financial statements. Once the auditor has expressed his/her audit opinion it 
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is important also to be able to define which sanctions may be imposed upon the auditor if s/he has failed to 

observe the rules and regulations in force from time to time. 

For purposes of answering the four hypotheses of the thesis, we have drawn up a questionnaire, which has 

been sent to selected groups of respondents. The purpose is to identify any indications of inconsistency 

between theory and empiricism and to identify and draw conclusions on the possible existence of the 

expectations gap and the comprehensibility gap. 

We have sent the questionnaire to auditors, executives, shareholders and journalists, and we have 

compared the answers received with the theory previously examined. The respondents’ answers indicate at 

some level of agreement at respondent type level. The opposite has also been the case where the 

respondents merely have given indicative answers, because the respondents’ attitudes to the answer in 

question differ.  

Based on the comparison between the theory examined with the empirical data derived from the answers 

to the questionnaire, our answers to the title questions are as follows: 

Based on the theory about the comprehensibility gap and the expectations gap, we noted on several 

occasions that even though their occupation and former experience were similar, the respondents did not 

provide identical answers.  

The most significant factor underlying the comprehensibility gap between the auditor and the financial 

statement user is the respondents’ different knowledge.  It is evident that respondents who do not have 

any audit experience do not have the same knowledge about rules and practice, and that may result in a 

comprehensibility gap.  

Also, we identified an expectations gap, because, when expressing his/her audit opinion, the auditor 

expects that the financial statement user possesses the knowledge required to interpret the audit opinion 

correctly, which is not always the case. 

Finally, we assume that both the comprehensibility gap and the expectations gap exist, although they have 

been reduced significantly compared to earlier.  It is not possible to draw any conclusions as to whether 

both gaps will be eliminated in the longer term.  

  



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 4 - 

Indholdsfortegnelse 

1. Kapitel.................................................................................................................................................................................................... 6 
1.1. Indledning ........................................................................................................................................................................................................... 6 
1.2. Baggrund ............................................................................................................................................................................................................. 7 
1.3. Problemformulering ....................................................................................................................................................................................... 8 
1.4. Afgrænsning ....................................................................................................................................................................................................... 9 
1.5. Metode ................................................................................................................................................................................................................. 9 

1.5.1. De anvendte teorier ............................................................................................................................................................................. 9 
1.5.2. Indsamling af empirisk data .......................................................................................................................................................... 10 
1.5.3. Øvrige kilder ........................................................................................................................................................................................ 11 
1.5.4. Kildekritik............................................................................................................................................................................................. 12 

1.6. Afhandlingens struktur ............................................................................................................................................................................... 13 

2. Kapitel - Teori gennemgang.......................................................................................................................................................... 14 
2.1. Hvorfor aflægges regnskaber.................................................................................................................................................................... 14 
2.2. Revisionens formål ....................................................................................................................................................................................... 15 
2.3. Revisor og ledelsens pligter ...................................................................................................................................................................... 16 

2.3.1. Ledelsens pligt .................................................................................................................................................................................... 16 
2.3.2. Revisors pligt ....................................................................................................................................................................................... 17 

2.3.2.1. Revisionsstandarder ............................................................................................................................................................. 18 
2.4. Going concern ................................................................................................................................................................................................. 22 

2.4.1. Definition af going concern princippet ...................................................................................................................................... 22 
2.4.1.1. Going Concern betragtningen ............................................................................................................................................ 23 

2.4.2. Regnskabsmæssig behandling af going concern .................................................................................................................... 24 
2.4.2.1. Going concern i forhold til de danske regler ................................................................................................................ 25 
2.4.2.2. Ansvarsfordelingen i relation til aflæggelsen af årsrapporten .............................................................................. 26 

2.4.3. Revision af going concern ............................................................................................................................................................... 27 
2.4.3.1. Going concern reguleret af revisionsstandarder ........................................................................................................ 27 
2.4.3.2. Revision af Going Concern .................................................................................................................................................. 28 

2.5. Revisionspåtegningen ................................................................................................................................................................................. 33 
2.5.1. Erklæringsbekendtgørelsen .......................................................................................................................................................... 33 
2.5.2. Revisionsstandarderne .................................................................................................................................................................... 36 

2.5.2.1. Revisionspåtegningens opbygning .................................................................................................................................. 37 
2.5.2.2. Parternes ansvar i årsrapporten ...................................................................................................................................... 37 
2.5.2.3. Revisionspåtegningens konklusion ................................................................................................................................. 38 

2.5.3. Sammenligning af lovgivning og standarderne ...................................................................................................................... 41 
2.6. Revisors ansvar .............................................................................................................................................................................................. 43 

2.6.1. Vurdering af ansvarsgraden .......................................................................................................................................................... 43 
2.6.2. Typer af ansvar ................................................................................................................................................................................... 44 

2.6.2.1. Erstatningsansvar .................................................................................................................................................................. 44 
2.6.2.2. Strafansvar ............................................................................................................................................................................... 45 
2.6.2.3. Disciplinæransvar .................................................................................................................................................................. 47 

2.7. Forståelses og forventningskløften ........................................................................................................................................................ 47 
2.7.1. Definition af forventningskløften................................................................................................................................................. 47 
2.7.2. Definition af forståelseskløften..................................................................................................................................................... 49 
2.7.3. Revisionens sammenhæng til forståelses- og forventningskløften ................................................................................. 50 

2.7.3.1. Revisionshandlinger og -beviser ...................................................................................................................................... 50 
2.7.3.2. Rapportering af revisionskonklusion ............................................................................................................................. 51 
2.7.3.3. Uafhængighed .......................................................................................................................................................................... 52 
2.7.3.4. Regulering og ansvar ............................................................................................................................................................ 53 

  



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 5 - 

2.8. Afhandlingens hypoteser............................................................................................................................................................................ 53 
2.8.1. Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport.............................................................................................. 54 
2.8.2. Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering om selskabet er en going concern. ................................................ 54 
2.8.3. Påtegningen opfattes anderledes af respondenter end revisors hensigt. ..................................................................... 55 
2.8.4. Revisor skal ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs. ..................................................................................................... 57 

3. Kapitel: Empirisk analyse ............................................................................................................................................................. 58 
3.1. Demografisk gennemgang af spørgeskema ......................................................................................................................................... 58 
3.2. ”Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport”...................................................................................................... 61 

3.2.1. Udarbejdelsen af virksomhedens årsrapport. ......................................................................................................................... 61 
3.2.2. Hvem skal sikre årsrapporten er retvisende? ......................................................................................................................... 62 
3.2.3. Forstår respondenterne hvad revision indebærer? .............................................................................................................. 63 
3.2.4. Hvordan forstår regnskabsbrugerne påtegningen? .............................................................................................................. 68 
3.2.5. Sammenfatning af første tese ........................................................................................................................................................ 71 

3.3. ”Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering af selskabets evne til at forsætte driften.” ............................................ 72 
3.3.1. Empirisk analyse af revisors rolle i forbindelse forsat drift .............................................................................................. 72 
3.3.2. Sammenfatning af anden tese ....................................................................................................................................................... 82 

3.4. ” Påtegningen opfattes anderledes af regnskabsbruger end hensigten.”.................................................................................. 84 
3.4.1. Empirisk analyse af regnskabsbrugernes opfattelse af påtegningen ............................................................................. 85 
3.4.2. Sammenfatning af tredje tese ...................................................................................................................................................... 101 

3.5. ”Revisor ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs” ..................................................................................................................... 103 
3.5.1. Empirisk analyse af revisor ansvar ........................................................................................................................................... 103 
3.5.2. Sammenfatning af fjerde tese ...................................................................................................................................................... 107 

4. Konklusion ...................................................................................................................................................................................... 109 

5. Perspektivering.............................................................................................................................................................................. 113 

6. Kildefortegnelse ............................................................................................................................................................................. 114 
6.1. Bøger ................................................................................................................................................................................................................ 114 
6.2. Webadresse ................................................................................................................................................................................................... 114 
6.3. Lovgivning, standarder o.lign ................................................................................................................................................................. 114 
6.4. Artikler ............................................................................................................................................................................................................ 114 
6.5. Fagblade ......................................................................................................................................................................................................... 115 
6.6. Andet................................................................................................................................................................................................................ 115 

 

  



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 6 - 

1. Kapitel 

1.1. Indledning  
Siden den økonomiske krise gjorde sit indtog i verdensøkonomien, har antallet af konkurser været på sit 

højest i over 30 år. Tendensen viser at antallet af konkurser har toppet, hvilket bekræftes ved at 436 

virksomheder gik konkurs i maj 20111, hvilket er 30 konkurser færre end april 2011.  

Den økonomiske krise og det øgede antal af konkurser, har medført mere fokus på virksomhedernes 

fortsatte drift. Flere virksomheder er påvirket af krisen økonomisk og dette har skærpet revisors fokus på 

området, hvor det i højere grad end tidligere er nødvendigt med mere omfattende dokumentation for, at 

virksomheden er en ”going concern”. 

 I virksomheder, hvor denne dokumentation ikke er tilstrækkelig, er revisor nødsaget til at lave en 

modifikation af revisionspåtegningen til årsrapporten. Med revisors påtegning af årsrapporten, sikres det, 

at der er taget stilling til relevante risici for den enkelte virksomheds eksistens, samt at årsrapporten giver 

et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. 

Da den enkelte regnskabsbruger spænder over både den lille aktionær med sin egen virksomhed, til store 

multinationale koncerner, er der vidt forskellige måder at forstå påtegningen på. Revisors kommunikation 

målrettes derfor til regnskabsbrugeren gennem en standard påtegning. Derfor kan regnskabsbruger have 

udfordringer med at forstå og fortolke påtegningen på rette vis, hvilket giver anledning til fejlfortolkninger. 

Dette giver mulighed for, en forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger opstår, da revisor som 

udgangspunkt forventer, at regnskabsbruger har tilstrækkelig viden om årsrapporter til at forstå 

påtegningens betydning. 

Der er øget fokus på revisors påtegning, grundet de mange konkurser og disse forsøges pålagt revisors 

ansvar. Derfor tillægger revisor stor fokus på, at modtage tilstrækkelig dokumentation fra ledelsen omkring 

fortsat drift af virksomheden, så den korrekte bedømmelse af going concern forudsætningen foretages.  

Således er det interessant, at undersøge hvilke situationer, som giver anledning til forståelses- og 

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger, samt i hvilket omfang forståelses- og 

forventningskløften eksisterer. 

  

                                                             
1 Danmarks Statistik. Konkurser i maj måned 2011. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR258.pdf 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR258.pdf
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1.2. Baggrund 
Valget af afhandlingens problemstilling ligger i aktualiteten af emnet, men også med baggrund i artiklen fra 

Revision og Regnskabsvæsen nr. 4. - 2011 - ”Going concern i et retligt perspektiv. Ledelsens og revisors 

ansvar”. Her giver Jesper Seehausen udtryk for den sammenhæng, der opstår mellem ledelsens og revisors 

ansvar i relation til going concern. På den ene side er den meget tæt, fordi der i begge tilfælde foretages en 

vurdering af selskabets mulighed for going concern. Men set fra en anden synsvinkel er sammenhængen 

meget løs, som følge af ansvaret skal opdeles i henholdsvis ledelsens og revisors2. 

Ud fra ovenstående ses det, at sammenhængen mellem revisor og ledelsens ansvar er stort, grundet det 

fælles ansvar de har for at dokumentere virksomhedens fortsatte drift, samtidig med at de har et subjektivt 

ansvar, hvor de har hver især har forskellige ansvarsområder grundet deres rolle.  

Artiklen lægger således op til en problemstilling, hvor det undersøges, hvorvidt dokumentation omkring 

going concern vurderingen dokumenteres tilstrækkeligt, i det tætte samarbejde. Desuden er det 

interessant, at klarlægge hvorledes regnskabsbruger opfatter den going concern dokumentation der 

udarbejdes, af henholdsvis ledelse og revisor. Det er også interessant, at klarlægge hvorledes revisors 

konklusioner videregives til regnskabsbruger og ikke mindst hvordan der skal indarbejdes en supplerende 

oplysning eller et forbehold i påtegningen.   

Når problemstillingen overvejes, handler det ikke kun om de supplerende oplysninger og forbehold er 

formuleret korrekt i forhold til målgruppen (forståelseskløften), men også om der er forskelle i den 

forventning til hvad en supplerende oplysning eller et forbehold betyder for virksomhedens årsrapport. 

Derudover er det også interessant, om der er forskelle i forventningen/forståelsen af hvad revisors arbejde 

skal ende med, og hvad det egentlig betyder når revisor har påtegnet regnskabet. 

På den baggrund er nedenstående problemformulering udarbejdet, for at undersøge disse forhold. 

  

                                                             
2 ”Going Concern i et retligt perspektiv. Ledelsens og revisors ansvar” Revision og Regnskabsvæsen nr. 4 2011.  
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1.3. Problemformulering 
Med denne afhandling er det vores formål at få besvaret nedenstående hovedproblemstilling, gennem 

diskussion af forståelses- og forventningskløften, samt identifikation af gældende regulering for revision, 

med fokus på ”going concern”-princippet samt en empirisk tilgang.   

Afhandlingens problemstilling er som følger: 

”Med udgangspunkt i teorien, undersøges det hvorvidt forståelses- og forventningskløften er til stede 

mellem revisor og brugeren af regnskabet; samt hvilke forhold, der gør at forståelses- og 

forventningskløften kan eksisterer.” 

For at kunne give en tilstrækkelig besvarelse af afhandlingens hovedproblemstilling, søges den besvaret 

gennem nedenstående oplistede underspørgsmål. 

• Hvilket ansvar har henholdsvis ledelse og revisor, i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten og hvilke 

forventninger har regnskabsbruger? 

• Hvordan defineres begrebet going concern og i hvilket omfang skal ledelsen forholde sig til virksomhedens 

forsatte drift, før aflæggelse af årsrapporten? 

• Hvilke handlinger skal revisor og ledelse foretage i følge lovgivningen, når evnen til virksomhedens fortsatte 

drift vurderes og forventer regnskabsbrugerne at revisor foretager vurderingen? 

• Hvordan bør revisor modificere konklusionen i en situation hvor going concern forudsætningen ikke er 

opfyldt og opfatter regnskabsbruger modifikationen på samme måde? 

• Hvornår mener regnskabsbrugerne, at revisor kan i falde ansvar og hvilke typer findes der? 

• Er tidspunktet for en virksomheds konkurs et afgørende parameter for hvornår regnskabsbruger mener 

revisor har begået en fejl? 

• Hvad er forståelses- og forventningskløften, og har uddannelse, alder og tidligere revisionserfaring en 

afgørende betydning for, om forståelses- og forventningskløftens eksisterer? 

Ud fra afhandlingens problemstilling og de ovennævnte spørgsmål er følgende hypoteser opstillet. 

Udgangspunktet for disse er, at den teori og empiri der knytter sig til teserne, vil kunne besvare 

afhandlingens problemstilling. 

Afhandlingens hypoteser 

Hypotese 1: Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport 

Hypotese 2: Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften.  

Hypotese 3: Påtegningen opfattes anderledes af regnskabsbruger end hensigten.   

Hypotese 4: Revisor ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs. 
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1.4. Afgrænsning 
Afhandlingen tager sit udgangspunkt i teorien omkring den regnskabs- og revisionsmæssige behandling af 

going  concern. Herunder en analyse, af hvilke forventnings- og forståelseskløfter, der kan opstå mellem de 

forskellige grupper af regnskabsbrugere og revisor. 

Gennem afhandlingen, vil der løbende være afgrænsninger, når der identificeres behov for dette. 

1.5. Metode 
I dette afsnit redegøres for hvilken fremgangsmåden og metode der anvendes ved udarbejdelsen af denne 

afhandling. Der er taget udgangspunkt i dispositionen for en videns producerende afhandling, som 

beskrevet i ”Den skinbarlige virkelighed” 3, af Ib Andersen. 

Formålet med afhandlingen er, at undersøge ovenstående problemstilling, hvilket foretages igennem en 

induktiv4 tilgang. Der er lagt vægt på at afhandlingen skal have et eksplorativt /diagnosticerende formål5, da 

det er vores formål at identificere om problemstillingen omhandlende forståelses og forventningskløften 

stadig er aktuel. Der vil blive foretaget en gennemgang af teorien samt indsamlet empiriske data, hvorefter 

en konklusion vil blive draget på baggrund heraf. Dette vil medføre at afhandlingens indsamlede data vil 

skabe en generel holdning omkring de opstillede hypoteser. 

1.5.1. De anvendte teorier 
For at komme frem til en konklusion på afhandlingens problemstilling anvendes to forskellige teoretikere. I 

forbindelse med forståelses- & forventningskløften anvendes Brenda Porters6 model og begrebsdefinition, 

da hendes teori og modeller omkring begrebet er anerkendte. På trods af teorien er fra starten af 90’erne, 

vurderes det at der ikke har været den store udvikling i teorien omkring forståelses- og forventningskløften, 

hvorfor den stadig er brugbar. 

Derudover anvendes også dele af Bent-Warming Rasmussens7 teori omkring forståelses- og 

forventningskløften, da han i en afhandling i starten af 90’erne, skabte en anden model og indgangsvinkel 

til begrebet. Begge teoretikers modeller anvendes i opgaven, for at skabe en nuanceret tilgang til begrebet.  

                                                             
3 Andersen, Ib; Den skindbarlige virkelighed, 3. udgave 2005; Forlaget samfundslitteratur 
4 Andersen, Ib; Den skindbarlige virkelighed, 3. udgave 2005; Forlaget samfundslitteratur; s. 35 
5 Andersen, Ib; Den skindbarlige virkelighed, 3. udgave 2005; Forlaget samfundslitteratur; s. 22 
6 I 1990 skrev Brenda Porter Ph.d. afhandlingen ”The Audit Expectation-Performance Gap and the Role of External 
Auditors in Society” 
7 I Marts 1990 skrev Bent Warming-Rasmussen licientialafhandlingen ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem 
brugeren af revisionsydelsen og den statautoriserede revisor.” 
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Indholdet og forskellene i de 2 teoretikers modeller vil blive gennemgået i kapitel 2.7, hvor forståelses- og 

forventningskløften vil blive defineret. Da begge teoretikere er anerkendte og velansete, betyder 

anvendelsen af Brenda Porter og Bent-Warming Rasmussens teorier, at validiteten på afhandlingen sikres. 

 Problemstillingen indeholder også elementer, som ikke kan besvares via ovenstående teorier. For at kunne 

besvare disse er det nødvendigt at bruge mere direkte teori, såsom lovgivning mv.  Lovgivningen som 

anvendes er hovedsageligt Årsregnskabsloven samt Revisorloven, da det er her opgaverne i forbindelse 

med årsrapporten og revisionen defineres. Til afhandlingen er det vurderet at lovgivningen er den mest 

valide teori at anvende, da det ikke er anbefalinger, men skal overholdes. 

Til brug for gennemgangen af de forskellige opgaver i forbindelse med revisionen, er også 

revisionsstandarderne anvendt. Vi bruger disse som en del af teorien, da det er standarder, som er udviklet 

af branchen selv og skal følges for at leve op til god revisionsskik. I den forbindelse anvendes den danske 

version af standarderne, som er en oversættelse af de internationale revisionsstandarder, udarbejdet af 

IFAC. Tidligere var standarderne ren oversættelse, men nu har IFAC udarbejdet de nye Clarity standarder, 

som oversættes af FSR, hvorefter revisionsstandarderne er gældende for alle revisioner påbegyndt efter 15. 

december 20108.   

Da opgaven er induktiv, anvendes udover teorien også empiriske data til at bevise teorien. 

1.5.2. Indsamling af empirisk data 
Da afhandlingen er udarbejdet med en induktiv tilgang, anvendes også empiriske data. I afhandlingen 

anvendes data indsamlet gennem et elektronisk spørgeskema, som er sendt ud til relevante respondenter.  

Denne form for indsamling af data er anvendt, da en kvantitativ spørgeundersøgelse vurderes at give den 

bedste mulighed for en brugbar besvarelse af hypoteserne i problemstillingen. For at indsamle tilstrækkelig 

data til, at kunne give en konklusion vurderes det, at spørgeskemaet udsendes til 200-300 mulige 

respondenter. Det forventes ikke, at alle svarer, og de indsamlede data vil derfor kun give indikationer og 

ikke klare svar. Det er dog vurderet at også ved en lav besvarelsesprocent, vil det være muligt at foretage 

brugbare konklusioner. 

Grundet stor fokus på større virksomheder i forbindelse med regnskabsrapporteringen, er 

problemstillingen i denne afhandling rettet mod virksomheder, som falder inden for Årsregnskabslovens 

bestemmelser for Klasse C virksomheder9. For at sikre så mange svar som muligt, er udvælgelsen af 

                                                             
8 PWC homepage. http://www.pwc.com/dk/da/kurser/clarity-projektet-isa-standard.jhtml 
9 Balancesum mellem 36 mio. kr. og 143 mio. kr. 
  Omsætning mellem 72 mio. kr. og 286 mio. kr. 

http://www.pwc.com/dk/da/kurser/clarity-projektet-isa-standard.jhtml
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selskaberne foretaget i KOB’s database over virksomhederne i Danmark, hvor alle virksomheder som falder 

indenfor definitionen er udvalgt. Grundet det lave antal svar som forventes, er det nødvendigt at de 

besvarelser som modtages er så valide som muligt. For at sikre en høj validitet af svarerne er 

respondenterne udvalgt, så de bør have tilstrækkelig viden til at besvare spørgeskemaet. Grupperne som 

der er sendt ud til er følgende; Regnskabschefer, direktører samt aktionærer/ejere og blandt de udvalgte 

selskaber er der foretaget en ligelig fordeling blandt grupperne, således svarprocenten cirka vil være på 

niveau. 

Udover ovenstående respondentgrupper, er der endvidere udvalgt yderligere 2 grupper, for at få en mere 

nuanceret holdning til spørgsmålene. I denne gruppe er blandt andet journalister, som er valgt for at få en 

indikation om hvor stor viden er uden for branchen. Endvidere er personer med denne profession også 

blandt meningsdannerne i samfundet, hvorfor det er interessant at høre om medierne har tilstrækkelig 

viden. 

For at nuancere besvarelsen yderligere, og for at se om der er forskel imellem besvarelserne fra revisor og 

de øvrige respondenter, er en gruppe af revisorer også forespurgt. Her har det hovedsageligt været 

revisorassistenter og revisorer med få års erfaring, som er udvalgt. Dette er valgt, da det hovedsageligt er 

revisorer på dette niveau, som foretager selve revisionen og revisionshandlingerne, og derfor er deres 

viden interessant. 

Spørgeskemaet er bygget op af 5 afsnit, som hver indeholder spørgsmål, der giver svar til en af 

afhandlingens hypoteser. Spørgsmålene er både udformet som åbne og lukkede spørgsmål, for at sikre 

kvaliteten af svarerne. Gennem de åbne spørgsmål er det muligt at sikre validiteten af de lukkede 

spørgsmål, da det giver mulighed for at få uddybninger af eventuelle ja/nej svarmuligheder. Som afslutning 

på spørgeskemaet, er det valgt at inkludere en række eksempler som respondenterne skal svarer på, hvilket 

anvendes til at definere hvordan de forstår de specifikke begreber.  

1.5.3. Øvrige kilder 
Udover den indsamlede empiri fra spørgeskemaundersøgelsen, er der indhentet data fra sekundære kilder, 

hvilket er allerede eksisterende oplysninger, som er indsamlet og analyseret af andre personer.10 

Indsamlingen af litteraturen er hovedsageligt sket via Internettet samt artikler i fagblade, da det tilsigtes at 

have aktuelle og kvalificerede data. I analysen af problemstillingen vil den dokumentariske metode være 

anvendt, hvor en stor del af kildematerialet er procesdata, såsom artikler udarbejdet af kritikere.  

                                                                                                                                                                                                          
  Antal ansatte mellem 50 og 250  
10 Andersen, Ib; Den skindbarlige virkelighed; 3. udgave, 2005; Forlaget samfundslitteratur, s. 47 - 48 
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Den primære litteratursøgning foretages via Internettet, således det største og mest ajourførte grundlag er 

anvendt. Indsamlingen af data sker løbende, således eventuelt nye tiltag kan dokumenteres og indarbejdes 

i afhandlingen. 

Afhandlingens datagrundlag vil være en kombination af både de primære og sekundære kilder, men med 

stor vægt på de empiriske data fra spørgeskemaet. Anvendelsen af sekundære data skyldes 

nødvendigheden af en bredere tilgang til problemstillingen, samt for at skabe en bredere fortolkning.   

1.5.4. Kildekritik 
Ved udarbejdelsen af afhandlingen er der anvendt litteratur, herunder artikler, love, fagbøger og 

internethjemmesider. Derudover er den empiriske del af afhandlingen baseret på det udsendte 

spørgeskema som er besvaret af en udvalgt gruppe af respondenter. 

Litteratur 
En stor del af den anvendte teori i afhandlingen tager sit udgangspunkt i gældende regulering og 

lovgivningen på området for regnskab og revision, hvor det er vigtigt, at litteraturen er opdateret. I en 

kontinuerlig proces kommer der opdateringer og ny fortolkninger, hvorfor det kan være udfordrende at 

sikre det er de nyeste regelsæt som danner udgangspunkt. 

Derudover er der anvendt faglitteratur og artikler, hvor faglitteraturen har været anvendt til den teoretiske 

beskrivelse af f.eks. forståelses- og forventningskløften. Her har de største udfordringer været, at finde 

anvendeligt materiale og ikke hvorvidt den er nugældende. Teorierne har samme indgangsvinkel, hvor 

forfattere blot har forskellige fortolkningsbidrag.  

Afhandlingens egne forfattere har således taget deres udgangspunkt i den opstillede teori og draget egne 

fortolkninger. 

Spørgeskema 
Ved udarbejdelsen af den empiriske analyse er der tager udgangspunkt i besvarelsen af det udsendte 

spørgeskema, hvor der har været følgende kritikpunkter. 

Spørgeskemaet er sendt ud til en stor gruppe af respondenter, men antallet af besvarelser giver ikke 

mulighed for at drage konklusioner som gennem hele den empiriske analyse er enslydende. Dog giver 

spørgeskemaets besvarelser mulighed for, at se indikationer på respondenternes viden og holdninger. 

De respondenter som har besvaret spørgeskemaet, er desuden ulige fordelt med henblik på alder og 

beskæftigelse. Derfor vil der ved enkelte spørgsmål opstå tendenser som kan betvivle om fakta bliver 

fordrejet ved den pågældende respondenters svar. 
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Generelt 
Overordnet vurderes litteratur, Internet og det udsendte spørgeskema, at være tilfredsstillende kilder, men 

den kontinuerlige udvikling i konteksten gør, at processen for at søge efter den nyeste gældende litteratur 

sker løbende.  

1.6. Afhandlingens struktur 
I følgende afsnit beskrives afhandlingens struktur, med henblik på at give et overblik over opbygningen. 

Afhandlingen er delt ind i to afsnit, hvor det første omhandler teorien, som er relevant, mens anden del af 

er en analyse, som foretages på baggrund af indsamlede empiriske data. 

I kapitel 2 beskrives og gennemgås den relevante teori for afhandlingen. De enkelte emner i afhandlingen 

behandles, ved inddragelse af dansk lovgivning, revisionsstandarder og anden relevant teori. Efter 

gennemgangen af teorien for revision og regnskab, going concern samt rapportering til regnskabsbruger, 

bliver forståelses- og forventningskløften defineret gennem anvendelse af de relevante teorier for dette 

område.  

Efter den teoretiske gennemgang, defineres indholdet af fire hypoteser med udspring i forventninger til, 

hvor der kan være en forståelses- og forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger.  

Der foretages en analyse af de indsamlede data, for at kunne besvare hver enkel tese. Med udgangspunkt i 

analysen, konkluderes det om hypoteserne kan be- eller afkræftes. Sidst foretages en konklusion på den 

overordnede problemstilling fra kapitel 1, med udgangspunkt i konklusionerne fra ovenstående hypoteser. 

Herefter foretages en perspektivering af problemstillingen, for at afhandlings forfattere kan tilkendegive 

deres synspunkter på fremtiden angående forståelses- og forventningskløften. 
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2. Kapitel - Teori gennemgang 
For at gennemfører den empiriske undersøgelse af forståelses- og forventningskløften, er det nødvendigt at 

danne sig et billede af begreberne som afhandlingen omfatter. I dette kapitel vil de relevante begreber 

inden for regnskab og revision blive præsenteret og gennemgået, hvorefter forståelses- og 

forventningskløften defineres. Områderne hvorpå der vil blive lagt fokus er revision, regnskab samt 

rapportering generelt, men også set i et going concern perspektiv. Dette vil ske gennem generelle 

definitioner, samt specifikke reguleringer.  

2.1. Hvorfor aflægges regnskaber 
Den første teori omkring revision og regnskab stammer fra starten af 1900 tallet, hvor den første regulering 

af revision blev optaget i lovgivningen. I Aktieselskabsloven blev følgende paragraf tilføjet ”Årsrapporten skal 

udarbejdes i overensstemmelse med ordentlig og forsigtig forretningsbrug og under hensyntagen til tilstedeværende 

værdier og forretningsforpligtelser.”. I de efterfølgende år er lovgivningen blevet reguleret og opdateret og i 

dag reguleres årsrapporten af Årsregnskabsloven og omfatter alle danske virksomheder jf. ÅRL §1, stk. 1. 

”Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder…”, dog ikke selskaber, som er omfattet af lov om 

finansiel virksomhed jf. ÅRL §1, stk. 3. Her er tale om f.eks. banker og forsikringsvirksomheder. 

Små virksomheder, som ikke falder inden for grænsen i ÅRL §4, kan undlade at aflægge årsrapporten. 

Grænserne er for fritagelsen er, at mindst 2 af følgende punkter er opfyldt i mindst 3 på hinanden følgende 

år; En balancesum på kr. 7 mio.; en nettoomsætning på kr. 14 millioner samt et gennemsnits antal ansatte 

medarbejdere på 10. Da fokus i denne afhandling er på klasse C virksomheder, og disse falder under 

ovenstående grænser, vil de skulle aflægge årsrapport.  

At virksomheden er omfattet af Årsregnskabsloven, betyder at der skal aflægges en årsrapport jf. ÅRL §2, 

stk. 1, samt at årsrapporten skal leve op til de krav, som der er fastsat for virksomhederne i de forskellige 

regnskabsklasser. Loven indeholder bl.a. regler om hvordan selve opstillingen af årsrapporten skal være, 

hvordan aktiver og passiver indregnes og måles, samt en beskrivelse af hvilke noter, som skal være til stede 

i årsrapporten. Det er også i Årsregnskabsloven, at visse informationer, som kun den enkelte 

regnskabsklasse skal oplyse er nævnt, hvor det specielt er i noterne, der er forskellige krav, som skal være 

opfyldt. 

Der er ikke nogen decideret formålsparagraf i Årsregnskabsloven, men det kan beskrives at formålet med 

loven er, at omverdenen kan få et billede af økonomien i de enkelte selskaber. Dette bliver sikret igennem 

den række af krav og principper, som der er beskrevet i lovgivningen11. Et af de væsentlige krav som der 

                                                             
11 De grundlæggende krav til årsrapporten er reguleret i årsregnskabslovens Kapitel 3. 
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stilles til regnskabsaflæggelsen er, at årsrapporten jf. ÅRL §11 ”.. skal give et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat”. Udover dette indeholder de 

grundlæggende krav til årsrapporten også ni principper, som skal være opfyldt, for at årsrapporten følger 

loven. De 9 grundlæggende principper er opstillet i ÅRL §13 og omfatter: Klarhed; Substans; Væsentlighed; 

Going Concern; Neutralitet; Periodisering; Konsistens; Bruttoværdi; Formel og Reel kontinuitet. 

Af disse principper er ”væsentlighed” og ”Going Concern” de mest interessante i forhold til afhandlingens 

problemstilling.  Med væsentlighed skal forstås, at ”Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, 

medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog 

indgå.” mens princippet om going concern betyder ”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”. De to princippers 

sammenhæng til problemstillingen forklares i et senere afsnit. 

Udover at årsrapporten skal være retvisende og skal aflægges efter de grundlæggende principper, skal en 

række kvalitetskrav også opfyldes. Udarbejdelsen af årsrapporten, skal ske med regnskabsbrugerens 

beslutninger for øje, da den skal være udarbejdet således, at den støtter beslutningerne som tages af 

regnskabsbruger.12 Den mere enkle beskrivelse af kvalitetskravet er, at årsrapporten skal være udarbejdet i 

en sådan form, så de forskellige regnskabsbrugere kan tage beslutninger omkring placeringen af egne 

ressourcer, ledelsen kan tage beslutninger om forvaltningen af virksomhedens ressourcer samt tage 

beslutning om fordeling af virksomhedens ressourcer13. Desuden skal alle relevante oplysninger angives, da 

manglende informationer kan forårsage handlinger, som ikke var sket, hvis alle relevante oplysninger var 

kendte. 

2.2. Revisionens formål 
Det er i forrige afsnit beskrevet, at loven siger årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling.  For at sikre virksomhedernes årsrapporter opfyldet dette, er det bestemt via lov, at 

virksomheder, som falder ind under lovgivningens klasse B, C og D skal lade sin årsrapport revidere af en 

revisor.14 

Formålet med revisionen, kan i store træk bygges på ”agent/principal teorien”, hvor principalen anvender 

en agent, som på skal udfører dispositioner på baggrund af en ydelse. For at kunne vurdere om agenten har 

                                                             
12 ÅRL §12, stk. 2, Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 
beslutninger. 
13 Jf. ÅRL §12, stk. 2, nr. 1 – 3. 
14 Jf. ÅRL §135, stk. 1. 
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udført dispositionen optimalt for principalen, anvendes en tredjepart til at vurdere dette. Denne tredjepart 

rapporterer resultatet til Principalen, hvorefter ydelsen udbetales til agenten. I en sammenligning med 

revisionen, kan det sidestilles med at generalforsamlingen (principalen) vælger revisor (tredjepart), som 

skal sikre at det aflagte regnskab udarbejdet af ledelsen (agenten) er korrekt. Agentteorien er dog ikke fuld 

kompatibel til situationen, da der ikke foretages en vurdering af ledelsens effektivitet15, men den giver en 

definition af formålet med revision og revisors rolle. 

Med udgangspunktet i, at det er Årsregnskabsloven, som siger at virksomhederne skal have deres 

årsrapporter revideret, må det være revisors formål, at sikre årsrapporten lever op til loven. Det hænger 

sammen med Revisorloven, hvor revisor beskrives som offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse 

med revision af en virksomheds årsrapport16. 

Loven uddyber endvidere, at revisionen skal udføres på baggrund af god revisionsskik, hvilket bl.a. 

indebærer at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionelle 

kompetencer og fornøden omhu i forbindelse med udførelsen af revisionen. Som en del af lovgivningen, 

giver det revisor mere troværdighed, og det kan sammenfattes, at revisionen er til for at skabe højere tiltro 

til virksomhedernes årsrapporter. 

2.3. Revisor og ledelsens pligter 
Det i ovenstående fastslået, at virksomhederne skal udarbejde en årsrapport, men ikke hvem som har 

ansvaret i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Dette afsnit vil omhandle de forskellige pligter, 

som de involverede i processen omkring aflæggelse af årsrapport har.   

2.3.1. Ledelsens pligt 
Hvilke pligter ledelsen har i forbindelse med udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporten, er også 

reguleret og beskrevet i Årsregnskabsloven. Her kan det klart læses i ÅRL § 8, stk. 1, at det er ledelsen som 

har pligt til at udarbejde og aflægge årsrapporten17. Lovgivningen foreskriver endvidere, at enhver deltager 

i ledelsen (det ansvarlige ledelsesorgan) har ansvaret for at årsrapporten, udarbejdes efter loven 

(Årsregnskabsloven) samt at det er færdigt tidsnok til at kunne blive revideret og godkendt inden for 

tidsrammen. At årsrapporten skal være godkendt i tide, betyder at årsrapporten skal være indsendt i 

underskrevet stand til Erhvervs & selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb18. 

                                                             
15 Revisor foretager dog til dels en undersøgelse om ledelsen har foretaget besvigelser i forbindelse med 
transaktioner, samt regnskabsposter som reguleres efter skøn. Dette er dog ikke væsentlig i denne afhandling, hvorfor 
det ikke uddybes yderligere. 
16 Jf. Revisorloven § 16 – ”Revisor er offentlighedens tillidsmand under udførelse af opgaver efter §1, stk. 2.” 
17 ”Virksomhedens ledelse, jf. bilag 1 A, nr. 5, skal aflægge årsrapport for virksomheden. 
18 Jf. ÅRL § 138 ”Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning…” 
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I tilknytning til årsrapportens aflæggelse, skal ledelsens medlemmer med en underskrift på 

ledelsespåtegningen erklærer, at årsrapporten er aflagt efter gældende love, standarder og øvrige krav, for 

aflæggelse af årsrapporter. Udover dette er underskriften også en bekræftelse på, at ledelsens medlemmer 

er enige i at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling.19 

Når lovgivningen foreskriver, at det er ledelsen, som har pligten til at aflægge årsrapporten, må det også 

betyde, at ledelsen har pligt til at sørge for, at den lever op til reglerne i Årsregnskabsloven som omtalt 

ovenfor. Det betyder, at de skal sikre at årsrapporten lever op til reglerne om de grundlæggende krav til 

årsrapporten i ÅRL kapitel 3, men også at opstillingen af årsrapportens bestanddele er i korrekt 

rækkefølge20. 

2.3.2. Revisors pligt 
Hvor ledelsens opgaver og pligter reguleres gennem Årsregnskabsloven, bliver revisors opgaver og pligter 

reguleret og beskrevet i Revisorloven. Loven omhandler hovedsageligt de specifikke krav der er til revisor 

som virksomhed og person, og ikke de handlinger som revisor skal foretage i forbindelse med revisionen.  

Som nævnt i kapitel 2.2, er den primære opgave for revisor, at være offentlighedens tillidsrepræsentant i 

forbindelse med revisionen, hvilket blandt andet er ved, at foretage revisionen efter god revisionsskik. 

Begrebet ”god revisionsskik” beskrives i Revisorloven §16, stk. 1, 2. pkt., som bl.a. beskriver begrebet som 

nøjagtighed og hurtighed i forhold til opgavernes beskaffenhed, men det er som ovenfor nævnt også 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionelle kompetencer og fornøden omhu21. 

Beskrivelsen af begrebet god revisionsskik er ikke udtømmende i lovgivningen, men kan egentlig betegnes 

som et begreb, der vurderes ud fra om de handlinger som revisor har udført er i overensstemmelse med 

hvad en almindelig retskaffen revisor ville have gjort. Afgrænsningen af begrebet kan også foretages ved, at 

se på besvarelserne fra FSR’s responsumudvalg, som tager sig af sager, hvor revisorer beskyldes for ikke, at 

have overholdt god revisionsskik. 

De væsentligste punkter i Revisorloven omfatter revisors pligter, revisors uafhængighed(RL §24 -§26), 

intern kvalitetskontrol(RL §28-§29) samt tavshedspligten(RL§30). At revisor skal være uafhængig 

indebærer, og noget af det væsentligste er, at der ikke må være økonomiske, forretningsmæssig eller andet 

afhængighedsforhold mellem revisor og virksomheden som revideres. Herunder omfattes også, at der ikke 

                                                             
19 Jf. Årsregnskabsloven §9, nr. 1 og nr. 2 
20 Jf. Årsregnskabsloven §18 – ”En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i det 
mindste udarbejde en årsrapport bestående af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder 
redegørelse for anvendt regnskabspraksis.” 
21 Jf. RL §16 
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er et ansættelsesforhold mellem revisor og klient, samt andre tilhørsforhold eller forbindelser til 

virksomhedens beslutningstagende enhed. 

Uafhængigheden skal også være opfyldt i forhold til selvrevision, hvilket betyder at revisor ikke må have 

udført andre opgaver for kunden, som ender med at revisor selv foretager revision af. Dette kan være, hvis 

revisor foretager bogføringen, lønudbetalingen m.v., hvilket er en del af årsrapportens transaktioner. Det er 

vigtigt, at revisor sikre det ikke er muligt, og får opbygget foranstaltninger mod selvrevision, egen interesse, 

partiskhed, nære personlige forhold mv. 

Revisorlovens § 28 omhandlende intern kvalitetskontrol skal sikre, at revisor har interne retningslinjer, som 

sikrer det udførte arbejdes kvalitet er tilstrækkelig. Dette medfører, at revisionsvirksomheden internt har 

sikret, at dokumentationen af hver enkelt revision lever op til de væsentligste krav.22 Ifølge Revisorloven § 

29 skal revisor endvidere være indstillet på, at der kan komme kvalitetskontrol af selskabets revision, hvor 

alt revisionsdokumentationen skal stilles til rådighed. 

Det sidste væsentlige punkt er revisors tavshedspligt, hvilket omfatter at revisor (inkl. medarbejdere) har 

pligt til ikke, at videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende. Dette kan f.eks. være investorer, som 

vil have informationer som kan ændre deres beslutning om køb eller salg. Gennemgangen af Revisorloven 

bekræfter dermed, at det er i lovgivningen de generelle forpligtelser revisor har, er reguleret. 

2.3.2.1. Revisionsstandarder 
Derimod er de mere specifikke revisionshandlinger, i forbindelse med revisionen af en virksomheds 

årsrapport, reguleret gennem revisionsstandarderne, som er udarbejdet af IFAC23 og FSR24. 

De specifikke handlinger som revisor skal udføre, er ikke beskrevet i en revisionsstandard, men i stedet 

fordelt over flere standarder, som hver især dækker et specifikt område af revisionen. Grundet de mange 

standarder som berører områderne, er det kun standarderne som vurderes at have størst tilknytning til 

afhandlingens problemstilling, som gennemgås. Disse er oplistet nedenfor: 

- ISA 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision 

- ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber 

                                                             
22 Revisorloven §28 
23 IFAC – International federation of accountants, har nedsat en gruppe IAASB (International Auditing and Assurance 
Standards Board) som har følgende formal: 1. Udarbejde standarder, 2. Overvåge og fremme 
vedtagelsen/indarbejdningen af standarderne, 3. Reaktion på gennemførelsen af standarderne. - 
http://www.ifac.org/IAASB/ 
24 Foreningen af statsautoriserede revisorer har af Erhvervs & selskabs fået opgaven at udarbejde de danske 
revisionsstandarder, som hovedsageligt er direkte oversættelse af de internationale standarder. 

http://www.ifac.org/IAASB/
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- ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber. 

- ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision. 

- ISA 570 Fortsat drift (Going Concern). (beskrives i kapitel 2.4) 

- ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et arbejde. (beskrives i kapitel 2.5) 

- ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. (beskrives i kapitel 2.5) 

Med revisionsstandarderne har revisor et udgangspunkt for hvordan revisionen skal udføres, og revisors 

primære opgaver er nævnt i ISA 200, som omhandler revisors mål med revisionen. Dette kan anvendes som 

basisgrundlag til vurderingen, af hvilke pligter revisor har overfor regnskabsbrugerne i forbindelse med 

revisionen.  

Som nævnt er der ikke en direkte formålsparagraf i Årsregnskabsloven, men i stedet er der udarbejdet en 

revisionsstandard, som beskriver formålet med revision. ”Formålet med en revision er at styrke de tiltænkte 

brugeres tillid til regnskabet.“25. Ses dette i sammenligning med ordlyden i revisorloven § 16, hvor revisor 

defineres som offentlighedens tillidsrepræsentant, giver dette god mening, da standarden siger, at formålet 

med revisionen er, at sikre regnskabet højere troværdighed i regnskabsbrugernes øjne. 

Det første begreb som ISA 200 forklarer, er væsentlighedsniveau, hvilket der som udgangspunkt ikke gives 

et entydigt svar på betydningen af. Det forklares som et begreb, der anvendes i forbindelse med revisors 

planlægning af revisionen, samt ved selve udførelsen af revisionshandlingerne og vurderingen af eventuelle 

fejlinformationer i årsrapporten. Den mest konkrete beskrivelse i standarden lyder:  

 ”Fejlinformationer, herunder udladelser, betragtes generelt som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 

beslutninger, der træffes på grundlag af regnskabet.”26 

I standardens efterfølgende afsnit beskrives det, endvidere at det er et krav til revisor, at bevare en 

professionel skepsis og foretage professionelle vurderinger gennem hele revisionen. Det suppleres med 

følgende tre krav, 1) Identificer og vurdér risici for væsentlige fejlinformationer i årsrapporten; 2) Indhent 

tilstrækkelig dokumentation til at kunne konkludere på de tilstedeværelsen af de identificerede risici; 3) 

Udarbejd en konklusion på årsrapporten ved hjælp af det indhentede dokumentation. 

                                                             
25 ISA 200 - Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with 
International Standards on Auditing 
26 ISA 200, afsnit 6. 
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Med begrebet professionel skepsis forventes det af revisor, at vedkommende konstant har en skepsis 

overfor virksomheden ledere, med tanke på eventuelle fejlinformationer. Som eksempel kan det nævnes at 

den professionelle skepsis skal vise sig ved: 

Dokumentation, som er modstridende med allerede modtaget dokumentation; 

Informationer som giver spørgsmål om pålideligheden af tidligere modtaget 

dokumentation; 

Betingelser som tyder på svig samt Omstændigheder som giver anledning til handlinger i 

videre udstrækning end standarderne tilskriver. 27 

Den professionelle vurdering bliver omtalt som det mest essentielle for en god revision, men det nævnes 

samtidig, at kun med det rette kendskab og erfaring inden for branchen kan en professionel vurdering 

foretages.28 Dette skyldes, at vurderingen blandt andet foretages i forbindelse med 

væsentlighedsvurderingen, udførelsen af revisionshandlinger samt vurderingen af hvornår revisionsbeviset 

er stærkt nok.  

Det kan sammenfattes, at ISA 200 definerer hvilke opgaver og pligter revisor har i forbindelse med 

revisionen. Hovedkonklusionen er, at revisor gennem revision af årsrapporten skal højne troværdigheden 

en gennem en række revisionshandlinger, som bygger på professionelle vurderinger, professionel skepsis 

samt et relevant væsentlighedsniveau. 

Begreberne kan betegnes som grundbegreber der også behandles i de øvrige standarder, hvor en 

yderligere specifikation og relevante uddybninger af begreberne også foretages. ISA 240 omhandlende 

revisors ansvar i forbindelse med identifikation af besvigelser, beskriver revisors opgave som at indsamle 

tilstrækkelig dokumentation, til gennem den professionelle vurdering og skepsis at sikre der ikke er fejl i 

årsrapporten grundet besvigelser. Målsætningerne i standarden er mere specifik: 

- Identifikation af risici for væsentlige fejl gennem besvigelser 

- Sikrer tilstrækkelige dokumentation til at foretage en risikovurdering for besvigelser 

- At reagerer hensigtsmæssigt på besvigelser eller mistanke herom. 

Det relevante i standarden er ikke identifikationen af besvigelser, men en definition af væsentlighedens 

betydning samt tilstrækkelig dokumentation. Begrebet væsentlighed forklares dog ikke på en anden måde 

                                                             
27 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisonens gennemførsel i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision, Paragraf A18 
28 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisonens gennemførsel i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision, Paragraf A19 
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end i ISA 200. En nærmere forklaring findes i stedet i ISA 320, som omhandler væsentlighed i forbindelse 

med planlægningen af revisionen. Væsentlighed defineres 2 gange, først en uspecificeret begrebsafklaring, 

hvor fejlinformationer defineres som væsentlige, hvis en den alene eller akkumuleret giver anledning til at 

regnskabsbruger foretager et andet valg.29 

Det betyder, at væsentligheden bestemmes af revisor på baggrund af en vurdering, hvilket gør at en række 

udefrakommende elementer som f.eks. virksomhedens størrelse, virksomhedens natur eller mulige typer af 

fejlinformationer påvirker bedømmelsen. Dette giver mulighed for subjektive fortolkninger og holdninger 

hos revisor, som i princippet kan være anderledes end den opfattelse som regnskabsbruger har. 

Standarden forklarer, at det er en professionel vurdering, som bliver taget på baggrund af hvilke 

informations behov, som efter revisors opfattelse bør være nødvendig for regnskabsbruger. Der opstilles en 

række forudsætninger, som revisor kan anvende i forbindelse med vurderingen, hvilket kan skabe 

forskellige forventninger mellem revisor og regnskabsbruger. 

  
“(a) har en rimelig viden om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter samt regnskabsvæsen og vilje til 

at læse oplysningerne i regnskabet med rimelig omhu, (b) forstår, at regnskaber udarbejdes, aflægges og 

revideres ud fra niveauer af væsentlighed, (c) anerkender, at der er iboende usikkerheder ved målingen af de 

beløb, som er baseret på anvendelse af skøn, vurdering og overvejelse af fremtidige begivenheder, og (d) 

træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af oplysningerne i regnskabet”.  

ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision, §4 

Med ovenstående antagelser kan revisor forudsætte, at regnskabsbruger har et rimeligt kendskab til 

regnskabsbranchen generelt, men også at regnskabsbruger har kendskab til generelle økonomiske og 

forretningsmæssige aktiviteter, samt har viljen til en omhyggelig vurdering af de finansielle oplysninger i 

årsrapporten. En yderligere interessant ting er, at revisor kan forvente at regnskabsbruger bør vide, at 

regnskabet er udarbejdet med en vis væsentlighedsbetragtning, samt på baggrund af række professionelle 

skøn og vurderinger.  

Mange har desuden den opfattelse, at det er revisors opgave at opdage besvigelser, og forventer 

revisionen vil identificere alle tilfælde af disse. ISA 240 omhandlende revisors pligter i forhold til opdagelse 

af besvigelser, foretager en specifik beskrivelse af revisors pligter. Her bliver det nævnt, at revisor skal 

udfører revisionen, så den er tilstrækkelig dokumenteret, således årsrapporten er fri for væsentlige 

                                                             
29 ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision. Paragraf 2 
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fejlinformationer. Det er dog med den antagelse, at der er en iboende risiko, for at revisionen ikke opdager 

alle fejlinformationer, trods en god planlægning.30 

Det bliver samtidig gjort klart, at der er større chance for at besvigelser udført af ledelsen ikke identificeres, 

da det er svære at opdage, grundet der er større mulighed for indirekte at manipulere med bogføringen. 

Det er i sådan en situation, at revisor skal bevare sin professionelle skepsis, da det vil mindske risikoen for 

at ledelsen har manipuleret med årsrapporten, på en måde som revisor ikke opdager.  

Det kan sammenfattes ved gennemgangen af ISA 200, ISA 240 og ISA 320, at der er en række handlinger 

som kan defineres som revisors pligter. Det vigtigste punkt er, at revisor gennem revision af årsrapporten 

skal højne pålideligheden af denne, hvilket sker gennem en række handlinger, som bygger på professionelle 

vurderinger, professionel skepsis samt et væsentlighedsniveau. Alle tre begreber beskrives i standarderne, 

men da det der ikke er entydige svar, opstår muligheden for forskellige forventninger til revisors formål og 

pligter. Dette bliver endnu tydeligere af, at der f.eks. i ISA 320 bliver opstillet en række forudsætninger 

omkring regnskabsbruger, som formentlig ikke alle regnskabsbruger kan leve op til. Samtidig kan det 

nævnes, at ISA 240 beskriver, at revisor skal opdage fejlinformationer i årsrapporten, men også at det må 

forventes, at ikke alle fejlinformationer kan identificeres, grundet revisors brug af begrebet 

væsentlighedsniveau.  

2.4. Going concern 

2.4.1. Definition af going concern princippet 
Going concern bør altid være i fokus set fra revisors synspunkt, da revisor skal optræde som 

offentlighedens tillidsrepræsentant og i sin påtegning oplyse hvorvidt der er enighed med ledelsen i deres 

betragtning omkring, den forsatte drift.  

Specielt i de senere års tilspidsede økonomiske situation, er der et øget behov fra mange af 

regnskabsbrugerne. Årsrapporterne skal være mere gennemskuelige, således regnskabsbrugere kan få den 

nødvendige information inden de træffer deres beslutninger. 

I forbindelse med den øgede skepsis overfor de aflagte regnskaber, bør revisorer og eksterne interessenter 

forholde sig mere kritisk over for den going concern konklusion som angives i påtegningen. Begrebet going 

concern giver anledning til en del diskussion blandt eksperter, da der er mange forskellige holdninger til 

hvorledes oplysningerne, som revisor afgiver i sin påtegning, omkring going concern, skal tolkes. Ud fra 

nedenstående citat, må det tolkes således, at ikke alle eksperter tillægger revisors påtegning på regnskabet 

så stor værdi.  
                                                             
30 ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, paragraf 5 
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”En revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos lægen. Det er fornuftigt og 

nødvendigt, men det er jo ikke en garanti for, at man ikke falder om af en blodprop 14 dage efter”31 

Samme argumentation fremstår i artiklen Going Concern32, hvor der er foretaget en undersøgelse på 

udvalgte konkursramte selskabers revisionspåtegning, for at afgøre om den har været retvisende. Der 

fremkommer en stor debat i artiklen omkring revisors dømmekraft, som FSR går ind og modsvarer gennem 

en konkret forklaring på, hvorledes FSR opfatter begrebet going concern og de afgivne påtegninger i de 

konkursramte virksomheder33. Artiklen fra FSR var udgangspunkt for artiklen som blev bragt i Rev & Regn 

og har frembragt mange forskellige holdninger. Den meget kritiske fremstilling i Rev & Regn, har ikke kun 

resulteret i negative reaktioner, som forfatterne har lagt op til, men desuden givet anledning til øget fokus 

på tidshorisonten.  

I artiklen fra FSR lægges der op til, at tidshorisonten er meget vigtigt for afgivelsen af påtegningen, da 

eksempelvis en virksomhed der er under betalingsstandsning, i mange tilfælde først vil få afsagt 

konkursdekret i året efter regnskabet er påtegnet. Samtidig er der fra forfatternes side lagt vægt på, at 

revisor ikke skal kunne forudsige fremtiden for virksomheden, mens revisor heller ikke skal tage et 

forbehold, blot for at de sikre ikke at have glemt noget eller draget forkerte konklusioner.  

De to artikler har meget forskellige synspunkter og er rammer forskellige målgrupper, hvilket giver 

anledning til en masse holdninger, hvor opfattelsen af begrebet going concern kan tages op til diskussion. 

Set fra revisors perspektiv, kan der altid søges inspiration i revisionsstandarderne, for at sikre de korrekte 

forholdsregler er taget inden der afgives en erklæring på revisionen og som del heraf going concern 

betragtningen. 

2.4.1.1. Going Concern betragtningen 

I det ovenstående er det gennemgået, hvorledes going concern begrebet er blevet mere centralt for både 

revisor og mange regnskabsbrugere, men det er desuden vigtigt at kunne definerer hvad begrebet dækker 

over.  

                                                             
31 Kurt Gimsing og Charlotte B. Jepsen 3 | Going concern | Anders Bisgaard og Jesper Seehausen. 
http://www.slideshare.net/jseehaus/going-concern-og-konkursramte-selskaber-3705809  
32 En artikel, hvor der er foretaget en undersøgelse af de senere års årsrapporter og revisionspåtegninger for 
konkursramte selskaber, i Rev og Regn 09.2009 
33 ”Rettidig omhu eller rygrad som regnorme” FSR, Debat 2009, nr. 10 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20mener_/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/20
09/Nr_%2010_%20Rettidig%20omhu%20eller%20rygrade%20som%20regnorme_.aspx 

http://www.slideshare.net/jseehaus/going-concern-og-konkursramte-selskaber-3705809
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20mener_/Ledere%20i%20Revision%20_%20Regnskabsvaesen/20
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Going concern begrebet kan helt basalt defineres som kravet om, at ledelsen foretager en vurdering af den 

pågældende virksomheds mulighed for at fortsætte driften over de kommende 12 måneder, og revideres af 

revisor på baggrund af ledelsens dokumentation. 

Men selvom kravet er relativt enkelt at forklare, er det noget mere komplekst at foretage betragtningen i 

praksis. Revisor skal forholde sig til historiske data samt vurdere faktorer der ligger langt ude i fremtiden, 

med mange mulige udfald der er svære at forholde sig til. 

Udover analysen af historiske og fremtidige data, som vedrører virksomheden, skal revisor forholde sig til 

en kompleks omverden, hvor det ikke kun er den reviderede virksomhed isoleret set der skal tages stilling 

til, men i stedet et helt samfund, hvor masser af eksterne faktorer har indvirkning på hvilken retning 

udviklingen tager. Hovedsageligt er det dog virksomhedens mulighed for at overleve det kommende 

regnskabsår som skal vurderes, hvor interne faktorer er væsentlige.  

Men selv om begrebet er meget komplekst, er det som nævnt i forrige kapitel et af de grundlæggende 

principper i forbindelse med aflæggelsen af et retvisende regnskab.  

Going concern begrebet har et utal af faktorer, som er væsentlige i bedømmelsen om virksomhedens 

fortsatte drift, men generelt bør revisor tage følgende punkter med i sin overvejelse omkring 

betragtningen.  

• Er virksomheden på nuværende tidspunkt i drift og er der forventninger om at denne drift vil 

forsætte fremadrettet? 

• Har virksomheder et positivt cash-flow, samt tilstrækkelig likviditet? 

• Har virksomheden en kundeportefølje, som begrunder, at der er grundlag for et fremtidigt salg? 

• Er der medarbejdere tilstede i virksomheden, som har kendskab til driften og kan udvikle og 

vedligeholde netværk med leverandører og kunder? 

• Er virksomhedens samarbejdspartnere sikrede både i forhold til finansiering og de øvrige rammer? 

 

2.4.2. Regnskabsmæssig behandling af going concern 
Going concern er i ovenstående afsnit beskrevet, som et af de grundlæggende begreber i forbindelse med 

udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporten. Dette skyldes, at årsrapporten skal give et retvisende billede 

af selskabets finansielle stilling, hvilket betyder at grundprincippet going concern skal vurderes, for at sikre 

dette. 
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Reguleringen af going concern foretages hovedsageligt via årsregnskabsloven § 13, som gennemgås i næste 

afsnit.  

2.4.2.1. Going concern i forhold til de danske regler 
Going concern betragtningen i forhold til Årsregnskabsloven. 

I forbindelse med going concern som grundlæggende princip, opstår der et konkret spørgsmål omkring 

hvordan going concern begrebet skal fortolkes. Udgangspunktet kan ud fra det teoretiske perspektiv tages i 

Årsregnskabsloven, hvor § 11 beskriver, at den aflagte årsrapport skal give et retvisende billede af 

virksomheden, herunder aktiver, passiver, finansiel stilling samt resultat. Således skal årsrapporten vise det 

retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, før regnskabsbruger kan tillægge årsrapporten 

værdi. 

For at årsrapporten giver det retvisende billede, skal det som beskrevet i kapitel 2.1 opfylde de 

grundlæggende forudsætninger, som er specificeret i ÅRL § 13. I disse fremgår princippet omkring going 

concern betragtningen direkte af lovbestemmelsen, og hvis denne forudsætning ikke kan opfyldes, må 

regnskabet ud fra regnskabsbrugers synspunkt, anses for ikke at være retvisende. Betragtningen skal 

foretages ud fra en overbevisning om, at virksomheden formodes at forsætte sin drift de næste 12 

måneder, med mindre den ikke kan eller skal. Alt afhængig af hvad revisor konkluderer i sin revision, skal 

dette afspejles i påtegningen, således regnskabsbruger kan identificere om revisor mener det retvisende 

billede fremgår af årsrapporten. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er yderligere forudsætninger der skal 

opfyldes før der er tale om en retvisende årsrapport, men disse forudsætninger er ikke væsentlige for 

afhandlingens primære problemstilling. I Årsregnskabsloven er der ikke yderligere bestemmelser, som 

direkte tager stilling til going concern princippet eller vurderingen heraf.  

Going concern betragtningen i forhold til de danske regnskabsvejledninger 

Going concern begrebet fremgår ikke kun af Årsregnskabsloven, men konkretiseres i regnskabsvejledning 

134. Disse vejledninger anvendes som et supplement til bestemmelserne i årsregnskabsloven, og er en 

rammelov, med det formål at sikre det retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling.  

Formålet er således, at regnskabsvejledningerne skal skabe ensretning i metoderne til indregning og 

behandling af de forskellige elementer i årsrapporten. 

                                                             
34 Det regnskabstekniske udvalg under FSR udarbejder regnskabsvejledninger i dansk regi.  
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Som udgangspunkt går Regnskabsvejledning 1 således ind og opstiller mere konkretiserede handlinger, der 

skal foretages, for at afgøre hvorvidt selskabets årsrapport aflægges efter going concern betragtningen. I 

modsætning hertil opstiller årsregnskabsloven de grundlæggende forudsætninger. 

Regnskabsvejledning 1 opstiller forudsætninger der bør bidrage til gennemskuelighed for regnskabsbruger i 

forbindelse med en vurdering af virksomhedens fortsatte drift under gennemgang af en virksomheds 

eksterne årsrapport. 

2.4.2.2. Ansvarsfordelingen i relation til aflæggelsen af årsrapporten 
Det er som udgangspunkt virksomhedernes ledelse, som skal aflægge et regnskab der er i 

overensstemmelse med Årsregnskabsloven, jf. ÅRL § 1. Dette leder således overvejelserne omkring 

ansvaret hen på ÅRL § 8, hvor det er bestemt, at det er ledelsens ansvar at aflægge en årsrapport for 

selskabet.  

Ledelsen har ansvaret for alle dele af den aflagte årsrapport, og erklærer ved deres underskrift på 

ledelsespåtegningen, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivning samt giver et retvisende 

billede at selskabets aktiver, passiver, resultat samt finansielle stilling. Dette sætter fokus på ÅRL § 13, hvor 

de grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af årsrapporten identificeres. Herunder bliver going 

concern betragtningen nævnt, og da ledelsen aflægger årsrapporten, er det ligeledes deres ansvar, at 

udarbejde en årsrapport på baggrund af going concern betragtningen. Der stilles derfor krav til, hvilke 

handlinger og dokumentation som ledelsen bør udarbejde ved deres bedømmelse af virksomhedens 

fortsatte drift. 

Som tidligere nævnt reguleres god revisionsskik i lovgivningen, men også i de danske 

regnskabsvejledninger, som opstiller en metodisk tilgang til de rammer som fastsættes i Årsregnskabsloven, 

og derfor kan vejledningen anvendes som et supplement. Det er kun vejledninger til hvorledes tilgangen til 

de enkelte områder børe være og således ikke et regelsæt. Men da det opfattes som god skik at følge 

vejledningerne, bør disse følges, hvilket også er med til at sikre større ensretning.  

Gennemgående for punkt 44 til 46 i RV1 er vægten på, at det er ledelsen som skal foretage vurderingerne 

omkring going concern betragtningen. Der lægges også vægt på, at det er ledelsen der skal afgøre hvilke 

analyser der skal foretages. 

Dette er i overensstemmelse med forudsætningen i Årsregnskabsloven, hvor det er ledelsen der aflægger 

årsrapporten og i den forbindelse også bør have det bedste kendskab til virksomheden, herunder dens 

historiske udvikling samt hvilke planer der forventes iværksat fremadrettet.  
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Derfor er det ud fra både et ledelsesmæssigt og revisionsmæssigt synspunkt, den mest korrekte tilgang at 

lade ledelsen foretage vurderingen af selskabets fortsatte drift, da de har bedre mulighed for, at opstille de 

korrekte forudsætninger for going concern betragtningen. 

Ved vurderingen af going concern betragtningen, er det desuden vigtigt at foretage en vurdering af den 

tidsmæssige horisont for virksomhedens fortsatte drift. I praksis har der været forskellig opfattelse af 

tidshorisonten, hvorfor teksten i 2004 i RV1 blev ændret, således der ikke længere bør være anledning til 

misforståelser. 

Fra og med 2004 står det direkte skrevet i RV1, at den tidsmæssige periode for going concern 

betragtningen, ikke er begrænset til 12 måneder, men derimod som minimum skal omfatte denne periode. 

Finder ledelsen indikationer på forhold, der kan afkræfte going concern betragtningen kort efter perioden 

på de 12 måneder, er det deres pligt at udvide deres going concern betragtningen til, også at omfatte 

denne nærliggende periode, som kan have indflydelse på virksomhedens forsatte drift.  

Det er vigtigt, at bemærke, at der er tale om et skøn, når virksomhedens fortsatte drift vurderes. Derudover 

er det en kontinuerlig proces, hvor ledelsen konstant skal have øje for udviklingen i virksomheden, samt 

den kontekst hvor virksomheden operer i.  

2.4.3. Revision af going concern 
I ovenstående kapitel har fokus ligget på den regnskabsmæssige del af going concern, og dermed hvem der 

har ansvaret for at udarbejde vurderingen af going concern. Dette afsnit tager revisionen af going concern 

op til diskussion, hvor grundlaget for vurderingen og revisionen af going concern behandles.  

2.4.3.1. Going concern reguleret af revisionsstandarder3536 
Going concern reguleres af revisionsstandarderne også kaldet ISA, som er en dansk oversættelse af clarity 

standarderne udarbejdet af IFAC, og er gældende for revision af årsrapporter der begynder den 15. 

december 2010 eller derefter.  

Projektet tog sin start i 2004 og går ud på, at der skal være en ensrettet og struktureret revision, hvor 

revisors pligter skal fremgå tydeligt. I standarderne har der været fokus på, at forbedre kvaliteten samt 

ensarte praksis på globalt plan.   

Tidligere blev de danske revisionsstandarder oversat og udsendt af Foreningen for Statsautoriserede 

revisorer. Men ved implementeringen af Clarity projektet, skal FSR nu oversætte disse nye ISA´er og 

                                                             
35 PWC Homepage, http://www.pwc.com/dk/da/kurser/clarity-projektet-isa-standard.jhtml 
36 IFAC Homepage. http://web.ifac.org/clarity-center/index 

http://www.pwc.com/dk/da/kurser/clarity-projektet-isa-standard.jhtml
http://web.ifac.org/clarity-center/index
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herefter på EU plan have godkendt dem. Ved at få oversættelsen af ISA´erne godkendt på EU plan, sikrer 

det en større ensretning end tidligere, da hvert land blot havde deres egne oversættelser. 

Rent praktisk anvendes standarderne på samme måde som tidligere, man kaldes for ISA i stedet for den 

danske oversættelse ”RS”. Standarderne skal anvendes ved revision af regnskaber og desuden ved revision 

af beslægtede opgaver.  

Der findes mange forskellige standarder, som regulerer de problemstillinger som revisor kan blive stillet 

overfor ved revision af regnskaber eller andre revisionsopgaver. For problemstillingen omkring going 

concern, er det således ikke alle standarder som er relevante. 

I det efterfølgende vil hovedpointerne i de relevante standarder blive identificeret og uddybet, for senere i 

opgaven af kunne drage paralleller og knytte teorien op på de praktiske problemstillinger set fra et 

revisionsmæssigt synspunkt.   

Udgangspunktet tages i ISA 570 der direkte tager udgangspunkt i revisionen af going concern 

betragtningen. 

2.4.3.2. Revision af Going Concern 
Ved revisionen af going concern vurderingen kan revisor finde vejledning i ISA 570, som giver ”anvisning om 

revisors ansvar i forbindelse med revision af regnskaber med hensyn til going concern forudsætningen, der 

er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet, herunder overvejelser omkring ledelsens bedømmelse af 

virksomhedens evne til at fortsætte driften”.37 

Formålet er, at revisor skal gennemgå den allerede udarbejdede dokumentation som ledelsen har 

forberedt og identificerer eventuelle øvrige risici og følge op på disse, ved at bede ledelsen om at udføre 

ekstra handlinger. Herved kan revisor afslutningsvis afgive sin konklusion på årsrapporten, og afgører 

hvorvidt det er aflagt og opfylder going concern betragtningen. 

Standarden er opdelt i flere afsnit, som afgrænser ledelsens samt revisors ansvar, og herefter giver revisor 

en vejledning til den endelig påtegning af årsrapporten, afhængigt af hvilken overbevisning der er opnået i 

forbindelse med de udførte handlinger. 

Nedenfor er de forskellige komponenter af ISA570 gennemgået og kommenteret. 

 

                                                             
37 Uddrag af afsnit fra den indledende paragraf, ISA 570 – Fortsat drift (Going Concern) 



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 29 - 

Ledelsens ansvar: 

Som nævnt tidligere er det ledelsen der aflægger regnskabet, med den grundlæggende forudsætning om 

fortsat drift i en periode på mindst 12 måneder efter regnskabsårets afslutning. Denne forudsætning har 

indvirkning på værdiansættelse og indregning af aktiver og passiver i virksomhedens årsrapport.  

Forudsætning er som nævnt, et fundamentalt princip38 for indregning og værdiansættelse af 

virksomhedens aktiver og passiver, da værdiansættelse ved fortsat drift vil afvige, i forhold til en 

virksomhed, som er tvunget til at realisere sine aktiver.  

Ledelsens ansvar i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, ses i ISA570, hvor ledelsen har oplysningspligt 

overfor regnskabsbruger, omkring forhold, som har eller kan have væsentlig indflydelse på virksomhedens 

fremtidige drift.  

I en række regnskabsmæssige begrebsrammer er det udtrykkeligt nævnt, at ledelsen skal foretage en 

vurdering af den forsatte drift. Dette er dog ikke altid tilfældet, men en fundamental forudsætning for at 

aflægge et årsrapport er, at ledelsen foretager en vurdering af virksomheder fremtidige drift.  

Den vurdering som ledelsen skal foretage omkring den fremtidige drift, er afhængig afvirksomhedens 

historiske baggrund. Er der således tale om en velkonsolideret virksomhed, som historisk set har haft 

overskud og let adgang til eksterne finansieringskilder, vil der ikke være behov for en dybdegående analyse 

fra ledelsens side. Dog vil der uanset virksomhedens historik altid skulle foretages en vurdering af om den 

kan forsætte driften i en periode på mindst 12 måneder efter regnskabsårets udløb.  

I perioden skal ledelsens forventninger til fremtiden dokumenteres og oplyses. Den omtalte periode som 

ledelsen skal tage stilling til, for at aflægge årsrapporten efter grundprincippet om fortsat drift, er således 

en periode som strækker sig mindst 12 måneder efter regnskabsårets udløb.  

Ledelsens vurdering er et skøn over fremtidige udfald, hvorfor der efterfølgende kan forekomme 

begivenheder, som ikke var forudsete, særligt mod slutningen af skønsperioden. De skøn som ledelsen 

foretager, er baseret på oplysninger som er til rådighed på vurderingstidspunktet. Begivenheder som finder 

sted efter vurderingen er foretaget, kan derfor være i strid med tidligere antagelser, hvilket der er større 

risiko for, i virksomheder med stor kompleksitet, samt ved udfald som ligger langt fra 

vurderingstidspunktet. Dog skal det tages i betragtning, at de skønnede efterfølgende begivenheder, er 

rimelige i forhold til det tidspunkt de blev vurderet på.  

                                                             
38 Se Kapitel 2.1 
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I vejledningen er der eksemplificeret hvilke forhold, som kan danne grundlag for vurderingen af going 

concern betragtningen er opfyldt. Der kan ved vurderingen lægges vægt på fx finansieringsmuligheder, 

forhold vedr. driften samt øvrige forhold, såsom verserende retssager og lovmæssige krav. 

Det vigtigt ved betragtningen, at lægge vægt på, at listen i ISA 570 ikke er udtømmende og samtidig 

behøver flere af de nævnte faktorers tilstedeværelse ikke et være ensbetydende med, at der foreligger 

betydelig usikkerhed omkring selskabet er en going concern.  

Revisors ansvar: 

Ved påtegningen af årsrapporten, skal revisor have foretaget de fornødne handlinger, til at vurderer 

hvorvidt ledelsens overvejelser omkring going concern er velovervejede og hensigtsmæssige.  

Det er her vigtigt at bemærke, at revisor uanset om den regnskabsmæssige begrebsramme forudsætter, at 

det er et krav, at ledelsen skal foretage en konkret bedømmelse, at revisor skal overveje om der foreligger 

en betydelig usikker i virksomhedens evne til at forsatte driften. 

Standarden foreskriver desuden, at revisor ved sin gennemgang ikke har mulighed for, at tage stilling til 

udfald som endnu ikke sket. Det betyder således, at revisor ved afgivelsen af en blank påtegning omkring 

going concern ikke kan forventes, at stille garanti for den reviderede virksomhed vil kunne forsætte driften i 

12 måneder. 

Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden, for at klarlægge hvilke risici og begivenheder der kan give 

anledning til tvivl om virksomhedens evne til fortsat drift. Identificeres faktorer som underbygger dette, 

skal revisor foretage yderligere handlinger, for at sikre virksomheden kan forsætte sin drift. Som 

udgangspunkt lægger handlingerne der bør foretages fra revisors side stor fokus på ledelsens overvejelser 

samt dokumentationen heraf i forbindelse med going concern betragtningen. 

Det er som tidligere nævnt ledelsens ansvar, at der fortages en vurdering af, om going concern 

betragtningen er opfyldt. Såfremt revisor identificerer ledelsen ikke har gjort dette, skal han på baggrund af 

virksomhedens størrelse og kompleksitet, tilkendegive hvilke handlinger ledelsen skal foretage samt 

omfanget heraf, for at afgøre om going concern betragtningen anses som fyldestgjort.  

Det er et udtrykkeligt krav, at revisor vurderer ledelsens overvejelser i forbindelse med den forsatte drift. 

Ved denne bedømmelse, er det første revisor skal overveje, den tidsmæssige periode der er anvendt i 

forhold til begrebsrammen. Såfremt denne strækker sig over en kortere periode end 12 måneder, skal 

ledelsen efter revisors anmodning foretage en vurdering på minimum 12 måneder, da standarden 
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foreskriver dette. Ledelsen kan også vælge, at foretage en vurdering der strækker sig udover de 12 

måneder, hvor revisor bør tage samme periode i betragtning ved sin revision. Således sikres det, at 

fremtidige mulige udfald, som er identificeret af ledelsen, tages med i revisors overvejelser inden 

regnskabet påtegnes med forudsætningen om den forsatte drift.  

Ved revisors gennemgang af ledelsens betragtning om virksomheden evne til fortsat drift, tillægges det 

fokus, at sikre der er overensstemmelse mellem de identificerede risici, som revisor har noteret ved 

udførslen af de valgte revisionshandlinger og den dokumentation som ledelsen har lagt til grundlag for 

deres overvejelser. 

Omfanget og deltaljeringsniveauet for revisors gennemgang afhænger deslige af virksomhedens generelle 

tilstand. Såfremt der er tale om en velkonsolideret virksomhed med let afgang til finansieringskilder samt 

overskudsgivende aktivitet i de forgange år, vil ledelsen lettere overfor revisor kunne dokumenterer, at der 

foreligger en virksomhed der opfylder going concern betragtningen. 

Som anført ovenfor skal revisor vurderer om ledelsens bedømmelse af going concern omhandler minimum 

en 12 måneders periode. Derudover skal revisor forespørge ledelsen, ved sine handlinger i forbindelse med 

efterfølgende begivenheder, hvorvidt der er forhold eller risici der ligger udover de 12 måneder, som kan 

have betydelig indflydelse på virksomhedens evne til at forsætte driften.  

I forbindelse med revisionen af efterfølgende begivenheder, som også afdækker om going concern 

betragtningen forsat opfyldes, er mindre reguleret end de handlinger, der bør udføres ved revisionen af de 

12 måneder efter statusdagen. Som udgangspunkt vil graden af usikkerhed omkring fremtidige 

begivenheder, forøges i takt med, hvor langt de ligger ude i fremtiden. Derfor skal der foreligge – fra 

revisors synspunkt – en betydelig risici for going concern problemer før revisor skal foretage sig yderligere.  

Det vigtige at bemærke er, at revisor ikke har pligt til at planlægge revisionshandlinger, udover at anmode 

ledelsen om at søge efter tegn på forhold der indikerer, at going concern betragtningen ikke er opfyldt ud 

over den periode som ledelsens bedømmelse dækker.  

Revisors handlinger kan udelukkende forventes, at tage højde for, at forudsætning for forsat drift er 

minimum 12 måneder fra statusdagen, og som udgangspunkt således ikke for en længere periode. 

Revisors konklusion og påtegning 

Når revisor har foretaget de handlinger, der er fundet nødvendige, taget den enkelte virksomheds 

risikoprofil i betragtning, skal han afgive en konklusion på det reviderede regnskab. Udgangspunktet er, at 
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revisor skal vurderer om der er betydelig risiko for begivenheder eller forhold, der sammen og alene kan 

rejse spørgsmål ved virksomhedens forsatte drift. Grundlaget for, at verificere om der ligger en betydelig 

risiko for at virksomheden ikke er en going concern, ligger i størrelsen af den risiko der er identificeret, hvor 

det kan betyde regnskabet ikke vil være retvisende, såfremt denne ikke oplyses.  

Det er således revisors vurdering af, om en manglende oplysning af effekten, af de identificerede risici, vil 

give regnskabsbruger en anden opfattelse af det reviderede regnskab, end hvis dette ikke havde været 

oplyst behørigt.  

For at revisor kan afgøre hvilke forhold, der skal oplyses i regnskabet omkring going concern, når 

betragtningen ikke sker fyldest, skelnes der mellem to forhold. Enten kan regnskabet være aflagt hvor going 

concern betragtningen er relevant, men der figurerer stadig betydelig usikkerhed. Alternativt kan going 

concern betragtningen være ikke-relevant for den pågældende virksomhed.  

Såfremt going concern betragtningen er relevant for den pågældende virksomhed, men der ved revisionen 

er identificeret væsentlige risici, skal revisor sikre sig, at der på en fyldestgørende måde bliver indarbejdet 

de forhold som danner grundlag for, at going concern betragtningen betvivles. 

Såfremt revisor har sikret behørig og tilstrækkelig oplysning i regnskabet, kan der afgives en påtegning 

uden forbehold, men med supplerende oplysning. Denne supplerende oplysning skal fremhæve den 

betydelige risiko der er ved forholdet, som gør at going concern betragtningen ikke er opfyldt til fulde. 

Desuden skal revisor henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på ledelsesberetningen i årsrapporten, 

hvor ledelsen redegør for hvorledes de vil sikre virksomheden kan forsætte sin drift. 

Er det ikke muligt for revisor at indsamle egnet revisionsbevis, som kan give oplysninger i stort nok omfang 

til at formidle hvilke tiltage ledelsen iværksætter, for at virksomheden forsat kan være en going concern, 

skal revisor afhængigt af de pågældende forhold afgive en påtegning med forbehold, eller en afkræftende 

konklusion.   

Ved revisionen kan der deslige opstå det forhold, at revisor finder going concern betragtningen ikke er 

relevant. Det betyder i praksis at revisor konkluderer, at den pågældende virksomhed ikke er i stand til at 

forsætte driften, såfremt man udarbejder regnskabet under going concern forudsætningen.  

Øvrige faktorer kan også have indflydelse på revisors bedømmelse af going concern betragtningen. 

Herunder ledelsens påvirkning, ved at de ikke foretager handlinger i et omfang der er nødvendigt, for at 

bekræfte opfyldelsen af going concern betragtningen og reagerer modvilligt på revisors opfordring til at 



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 33 - 

foretage yderligere handlinger. I sådanne tilfælde skal revisor overveje muligheden for en modificeret 

konklusion.  

En anden væsentlig faktor der kan have indvirkning på revisors bedømmelse af ledelsens underbygning af 

going concern betragtningen er opfyldt, kan være hvis ledelsen forsinker godkendelsen af regnskabet 

væsentligt. Det er således vigtigt, at revisor overvejer hvad dette kan skyldes og tager med i sine 

overvejelser om der bør foretages yderligere handlinger for at sikre going concern betragtningen er opfyldt. 

Som nævnt tidligere har revisionsstandarden til formål, at opstille retningslinjer for revisor, som sikrer han 

udfører handlinger, der gør at regnskabet kan forsynes med en blank påtegning, hvor going concern 

betragtningen er opfyldt – og i andre tilfælde, en modificeret konklusion, hvis betragtningen ikke er opfyldt. 

Standarden opstiller klare retningslinjer for hvilke ansvarsområder henholdsvis ledelsen og revisor har i 

forbindelse med going concern forudsætningen. Revisionsstandarden specificerer som ved øvrig litteratur, 

at det er ledelsens ansvar at dokumenterer, at kravet om den forsatte drift er opfyldt. Hvorimod det er 

revisors opgave, at sikre de handlinger som han udfører, dokumentere revisors opfattelse af ledelsens 

udførte handlinger er fyldestgørende og han herefter kan konkluderer hvorvidt going concern 

betragtningen er opfyldt. 

Revisionsstandarden skal således sikre, at revisor er opmærksom på de problemstillinger, der kan 

forekomme ved bedømmelsen af ledelsens dokumentation, for virksomhedens fortsatte drift.  Samtidig 

fremgår af standarden, hvem har ansvar for de forskellige dele af bedømmelsen.  

2.5. Revisionspåtegningen 
I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, blev det tidligere nævnt at ledelsen skulle underskrive 

denne og dermed stod ansvarlig herfor. På samme måde skal revisor efter en revision komme med sin 

konklusion og ved sin underskrift erklære, at årsrapporten giver det retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. Dette er relevant for Klasse C virksomheder jf. ÅRL § 78, hvis årsrapporten er revideret. 

I lighed med revisors og ledelsens pligter er der udarbejdet lovgivning på området, hvilket i dette tilfælde er 

reguleret i Erklæringsbekendtgørelsen. Derudover er emnet også behandlet i standarderne, for at sikre en 

ensartet behandling af årsrapporten, hvilket også gør det lettere at forstå for omverdenen.  

2.5.1. Erklæringsbekendtgørelsen 
Betydningen af påtegningen i årsrapporten er vigtig for troværdigheden. Dette skyldes, at revisors 

påtegning er lig med at årsrapporten viser det retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. 

Troværdigheden af årsrapporten stiger, fordi revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant samtidig med, 
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at påtegningen ved revision er en erklæring med sikkerhed39. Tilliden til reviderede årsrapporter er skabt 

over tid, gennem erfaringer med det arbejde revisorer udfører samt udarbejdelsen af retningslinjer for 

hvordan revisor skal udarbejde erklæringen. 

Årsrapporterne som omfattes af bekendtgørelsen er både virksomhedsregnskaber, men også 

koncernregnskaber. Hertil hører også delårsrapporter samt andre regnskaber som er opbygget efter 

almindelige principper. Udover ovenstående, er det også beskrevet en række mindste krav til hvordan 

erklæringen i årsrapportens revisionspåtegning skal være udformet. 

Revisionspåtegningen i en årsrapport betragtes jf. bekendtgørelsens § 3 som en erklæring på den udførte 

revision.  Erklæringen anvendes af revisor, til at kommentere på revisionen som er udført, samt 

tilkendegive, om årsrapporten vurderes at vise et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. I 

påtegningen kan revisor på to måder gøre regnskabsbruger opmærksom på, at årsrapporten ikke er 

fyldestgørende. Det kan enten gøres ved at indsætte et forbehold, eller en supplerende oplysning.  

Hvornår der skal gives forbehold eller supplerende oplysninger i årsrapporten bestemmes i 

Erklæringsbekendtgørelsen. I situationer hvor materialet giver anledning til væsentlige fejl eller mangler i 

årsrapporten, skal revisor konkludere herpå, samt indsættes et forbehold i påtegningen. Det samme 

gælder, hvis revisor ikke føler der er modtaget tilstrækkeligt materiale, til at drage en konklusion om 

hvorvidt årsrapporten er retvisende. I forhold til afhandlingens problemstilling omkring going concern, skal 

der tages forbehold i påtegningen, hvis årsrapporten aflægges efter going concern princippet, men revisor 

ikke mener forudsætningen for anvendelse af going concern princippet er opfyldt. I bekendtgørelsen er 

yderligere nævnt 6 punkter, hvor der altid skal tages forbehold40: 

• Hvis revisor ikke mener regnskabet opfylder kravet om at det skal vise retvisende billede. 

• Manglede krævede oplysninger eller manglende opfyldelse af betingelser for at opfylde 

oplysninger. 

• Usikkerheder vedrørende opgørelsen af regnskabet. 

• Væsentlige forhold ikke er tilstrækkelig oplyst for revisor. 

• Hvis revisor ikke med materialet føler sig tilstrækkelig oplyst til at kunne konkludere på regnskabet. 

• Hvis lovmæssige krav omkring regnskabsaflæggelsen ikke overholdes. 

En supplerende oplysning gives i tilfælde, hvor et forhold omkring årsrapporten bør oplyses, men ikke 

afgørende for om det er retvisende. Der skal altid gives supplerende oplysning, hvis revisor er blevet 

                                                             
39 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 1. 
40 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 2. 
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bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at ledelsens medlemmer kan ifalde 

erstatningsansvar41. Virksomheden skal også have en supplerende oplysning i påtegningen hvis 

bogføringsloven ikke opfyldes, eller hvis der sker væsentlig overtrædelse af loven. En væsentlig 

overtrædelse kan f.eks. være, hvis der ikke er sammenhæng mellem virksomhedens bilag og bogføring eller 

det ikke er muligt at følge transaktionssporet fra virksomhedens bilag til årsrapporten. 

Det er dog vigtigt, at revisor klart i påtegningen skriver, at der er taget forbehold, og efter 

Erklæringsbekendtgørelsens § 10 skal der være et afsnit som kaldes ”Forbehold”, hvor erklæringen tydeligt 

begrunder forbeholdet. Endvidere skal revisor i påtegningen give supplerende oplysninger omkring de 

forhold, som revisor ikke mener, giver anledning til et forbehold. Det er dog vigtigt, at nævne en 

supplerende oplysning ikke kan erstatte et forbehold42. 

Revisionspåtegningen i årsrapporten for Parken Sports & Entertainment A/S 2009 er et eksempel på en 

supplerende oplysning omhandlende going concern. 

”Supplerende oplysning vedrørende forhold i koncernregnskabet og årsrapporten 

Uden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til ledelsens omtale af kapitalforhold i koncernregnskabets 

note 1, hvoraf grundlaget for ledelsens vurdering af fortsat drift fremgår, herunder at likviditetsberedskabet er 

baseret på en ny bankaftale, der er betinget af den planlagte aktieemission. Ledelsen vurderer, at aktieemissionen 

gennemføres, og at betingelserne for bankaftalen vil blive opfyldt, hvorfor koncernregnskabet og årsrapporten 

aflægges under forudsætning af fortsat drift.”43 

Her fremgår det, at revisor er enig med virksomheden omkring aflæggelsen af årsrapporten sker efter 

princippet om at virksomheden er en going concern. Det er ikke en uoverensstemmelse, men revisor mener 

at regnskabsbruger skal have oplysningerne om at de kun er enige i princippet er opfyldt, hvis en ny 

bankaftale effektueres. 

Bekendtgørelsens vigtigste punkter er paragrafferne omhandlende hvad revisor skal erklære sig om, men 

den omhandler også om hvordan påtegningen/erklæringen skal opbygges44. Hvis den ikke indeholder de 

opstillede mindstekrav, lever erklæringen ikke op til Erklæringsbekendtgørelsen og anses ikke som 

fyldestgørende. For det første skal det defineres hvilken årsrapport påtegningen erklære sig om, derudover 

skal revisors ansvar samt den udførte revision omtales. Herefter kommer eventuelle forbehold samt 

konklusionen på revisionen, og først herefter oplistes de supplerede oplysninger. Til sidst sluttes der af med 

bemærkninger til ledelsesberetningen samt om denne er gennemlæst eller fuldt revideret. 

                                                             
41 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2. 
42 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 11, stk. 2. 
43 http://parken.dk/Images/pse/aarsrapport_2009.pdf - s. 7 
44 Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1 

http://parken.dk/Images/pse/aarsrapport_2009.pdf
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2.5.2. Revisionsstandarderne 
Udover lovgivningen som regulerer revisors erklæringer på årsrapporter, er der også udarbejdet 

revisionsstandarder for at sikre regnskabsmæssige problemstillinger behandles ens af revisorerne. 

Standarderne som anvendes i forbindelse med rapporteringen til regnskabsbruger er ”ISA 700 – 

Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et arbejde”, ” ISA 705 – Modifikationer til 

konklusionen i den uafhængige revisors erklæring” & ”ISA 706 – Supplerende vedrørende forståelse af 

regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors 

erklæring.” 

De tre standarder omhandler den uafhængige revisors påtegning, hvor ISA 700 handler om den ikke 

modificerede konklusion, hvor ISA 705 & ISA 706 er udformet til brug i forbindelse med revisorpåtegninger, 

som enten skal have et forbehold eller en supplerende oplysning. Formålet med standarderne, er at give 

revisor en vejledning til hvordan påtegningen skal opbygges, men det giver også sikkerhed for, at alle 

påtegninger indeholder de samme elementer. Dette giver regnskabsbruger den bedste forudsætning for at 

kunne sammenligne årsrapporter. 

Hvis påtegningen skal leve op til revisionsstandarden, skal revisor klart udtrykke sin konklusion på 

årsrapporten. Revisor skal foretage konklusionen på baggrund af den udførte revision, da ISA 200 

foreskriver, at målet med revisionen er, at revisor skal være i stand til at udtrykke om årsrapporten lever op 

til alle krav i begrebsrammen45, og giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Kun med 

en specifik begrebsramme, og kendskab til lovgivningen indenfor denne, er det muligt for revisor, at 

foretage en vurdering af om virksomhedens årsrapport er retvisende.   

Konklusionen i revisionspåtegningen, skal være udformet på baggrund af det opnåede revisionsbevis, hvor 

det vurderes om beviset er tilstrækkelig og egnet til, at foretage en konklusion med høj grad af sikkerhed. 

Med dette forventes det, at det opnåede revisionsbevis reducerer risikoen for væsentlige fejl i 

årsrapporten. I denne vurdering skal der også tages stilling til om den anvendte regnskabspraksis er 

hensigtsmæssig, om revisionsbeviset for de regnskabsmæssig skøn er tilstrækkelig og væsentligst af alt om 

årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling.  

Påtegningen er også en konklusion på om revisor finder regnskabet retvisende i forhold til præsentationen. 

Det kunne f.eks. være ikke retvisende ved at resultat er korrekt, men at klassificeringen af de forskellige 

transaktioner er placeret forkert, såsom at der i virksomhedens nettoomsætning var indregnet en række af 

andre eksterne omkostninger. 

                                                             
45 Definition af den regnskabsmæssige begrebsramme; Lovgivningen el. standarderne som regnskabet er revideret og udarbejdet 
efter. Her kan nævnes IFRS’s begrebsramme, årsregnskabslovens begrebs ramme m.v. 
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2.5.2.1. Revisionspåtegningens opbygning 
Revisionspåtegningen er bygget op af 6 afsnit, som er følgende: 

1. Overskrift 

2. Definition af hvem påtegningen henvender sig til 

3. Identifikation af virksomheden som påtegningen omhandler 

4. Definition af ledelsens ansvar 

5. Definition af revisors ansvar 

6. Konklusion 

Der er foreskrevet i revisionsstandarden, hvordan alle ovenstående elementer skal være præsenteret. 

Overskriften skal tydeligt angive, at det er en revisionspåtegning fra en uafhængig revisor. Samtidig skal det 

stå klart hvem som er modtager af revisionspåtegningen. Det vil som oftest være til 

aktionærerne/anpartshaverne, da det er denne gruppe af regnskabsbrugere, som revisor erklærer sig 

overfor.  

Det næste afsnit i påtegningen skal identificere virksomheden, perioden som årsrapporten omhandler samt 

definere hvilke dele af årsrapporten, som påtegningen omfatter. Identifikationen af virksomheden og 

regnskabsperioden som årsrapporten dækker over er et kort og præcist afsnit. 

”Vi har revideret årsrapporten for [virksomhedens navn] for regnskabsåret [Regnskabsperioden],….” 

Efterfølgende oplyses det hvilke dele af årsrapporten som er revideret, hvilket som oftest er anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og hvis relevant 

pengestrømsopgørelsen46. Derudover omfatter den også ledelsespåtegningen og ledelsesberetningen i 

tilfælde af at revisor har foretaget revision heraf. 

2.5.2.2. Parternes ansvar i årsrapporten 
Efter gennemgangen af revisionspåtegningens opbygning, beskrives ledelsens og revisors ansvar i 

forbindelse med påtegningen af årsrapporten. Afsnit 28 i ISA 700 beskriver, at det er ledelsen som har 

ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten samt at den viser det retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling.  Ledelsens ansvar i den forbindelse er udformning, implementering og opretholdelse af 

kontroller, som sikrer at den aflagte årsrapport giver et retvisende billede. Revisors ansvar er, at foretage 

en vurdering af, om de skøn ledelsen har foretaget, er rimelige efter omstændighederne, samt at den 

anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig for virksomheden. 

                                                             
46 ISA 700 - Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et arbejde, afsnit 23 
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I påtegningen skal der endvidere være beskrevet, hvilket ansvar revisor har ved sin underskrift. Overordnet 

er det revisors ansvar at udtrykke en konklusion omkring årsrapporten, baseret på den udførte revision. 

Derfor skal det være beskrevet i påtegningen, at revisors ansvar er, at konkludere på årsrapporten, for at 

sikre regnskabsbruger ved det er ledelsens ansvar at årsrapporten er retvisende, og ikke revisors. 

Revisors rolle er endvidere at sikre revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne, hvilket 

derfor skal anføres i påtegningen. Det er med til at forsikre regnskabsbrugeren om standarden af den 

udførte revision er på rette niveau. I den forbindelse skal revisor også henvise til, at revisionsstandarderne 

kræver, at etiske krav overholdes af revisor, samt at revisionen er planlagt og udført med det formål, at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er uden væsentlige fejlinformationer. 

Derudover skal påtegningen omtale, at formålet med revisionshandlingerne er at opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis for den valgte konklusion i årsrapporten. Det skal også omtales, at de anvendte 

revisionshandlinger afhænger af de vurderede risici, som revisor har identificeret i virksomheden, samt 

hvad risikovurderingen indebærer. Påtegningen skal også omtale, at den anvendte regnskabspraksis, de af 

ledelsen udførte skøn samt den samlede præsentation af årsrapporten også er omfattet af revisionen. 

2.5.2.3. Revisionspåtegningens konklusion 
I den sidste del revisionspåtegningen skal revisor bekræfte, at det revisionsbevis der er indhentet er 

tilstrækkelig og egnet til at danne grundlag for revisors konklusion på årsrapporten. Derefter skal selve 

konklusionen på årsrapporten angives. Der er 2 typer konklusioner, som revisor kan anvende i revisions-

påtegningen, 1) konklusion uden forbehold; 2) En modificeret konklusion.  Hvis konklusionen er modificeret 

skal ISA 705 & ISA 706 følges, mens en konklusion uden forbehold er reguleret i ISA 700.  

Når revisor gennem revisionen kan konkludere at årsrapporten giver et retvisende billede, udarbejdes en 

konklusion uden forbehold. I så fald skal konklusionen tydeligt give udtryk for, at der ingen forbehold er, 

samt hvilken begrebsramme årsrapporten er retvisende efter. Hvis årsrapporten er udarbejdet og revideret 

efter f.eks. Årsregnskabsloven, skal revisor i påtegningen angive at revisionen er udført på baggrund af 

denne lov, og det er ud fra denne begrebsramme, at årsrapporten giver et retvisende billede. For at hjælpe 

regnskabsbrugeren skal den anvendte begrebsramme angives med følgende ordvalg ”… I 

overensstemmelse med Årsregnskabsloven…”47  

Hvis revisor i modsætning til ovenstående har identificeret forhold, som bør oplyses i årsrapporten, kan 

revisor modificere konklusionen på to måder. I påtegningen kan enten indsættes et forbehold, eller en 

                                                             
47 ISA 700 – Afsnit 43 
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supplerende oplysning, alt efter om revisor mener det identificerede forhold giver anledning til at enkelte 

dele af årsrapporten ikke er retvisende. 

Den milde af de to muligheder for revisor, er at forsyne årsrapporten med en supplerende oplysning. Hvis 

dette er tilfældet skyldes det, at revisor ikke mener, at konklusionen påvirkes af det identificerede forhold. I 

sådan et tilfælde føjer revisor et afsnit til konklusionen, hvor forholdet beskrives. Det betegnes som en 

supplerende oplysning, da det er informationer som regnskabsbruger vil finde væsentligt, men som ikke 

påvirker konklusionen. 

Der flere situationer hvor ISA 705 & ISA 706 beskriver, at revisor skal foretage en modificering af 

revisionspåtegningen i form af en supplerende oplysning. Hvis revisor har identificeret væsentlige forhold, 

som vedrører et going concern problem, skal dette fremhæves. Det samme gælder, hvis der er betydelige 

usikkerheder, som kan påvirke det retvisende billede af årsrapporten.  

For at kunne defineres som en usikkerhed, skal udfaldet af et forhold som kan påvirke årsrapporten, 

afhænge af fremtidige begivenheder, som det ikke er muligt for virksomheden at kontrollere. Det er under 

normale omstændigheder nok, at tilføje en supplerende oplysning om going concern og betydelig 

usikkerhed, for at revisor opfylder sit erklæringsansvar om forhold af denne karakter.  

Nogle forhold er så grundlæggende for revisionen, at det skal være overholdt, hvilket medfører en 

supplerende oplysning, hvis de ikke opfyldes. Disse grundlæggende forhold er beskrevet i standarden og 

betyder, at hvis bogføringsloven ikke er overholdt, eller hvis revisionen har givet en formodning om, at 

virksomhedens ledelse kan ifalde erstatningsansvar eller strafansvar, så skal det angives som en 

supplerende oplysning. Dette er dog kun handlinger/undladelser som ledelsen har gjort i forbindelse med 

virksomheden. 

Der skal altid skrives om det i påtegningen, hvis straffelovens § 28 ikke overholdes, samt hvis skatte-, 

afgifts- og tilskudslovgivningen ikke overholdes. Det samme gælder, hvis de selskabsretlige regler eller 

lovgivning med samme formål er overtrådt. 

Giver det identificerede forhold anledning til et forbehold, skyldes det at revisor vurderer at forholdet 

påvirker revisionen. Det kan enten være, at revisor ikke mener årsrapporten er retvisende for den del af 

årsrapporten som forholdet omhandler, eller at revisor ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation til at 

kunne foretage en vurdering og derved give en konklusion på forholdet. Det er følgende forhold som gør, at 

revisor ikke vil kunne give en konklusion uden et forbehold. 
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1) Revisor er blevet begrænset i arbejdsomfanget 

Begrænsning i arbejdsomfanget kan opstå på flere måder, og hvis revisor på nogen måde føler sig 

begrænset i udførelsen af revisionen, kan konklusionen modificeres. Det kan enten ske ved at revisor 

udarbejder en konklusion, hvor der tages forbehold for området, hvor begrænsningen i arbejdsomfanget 

har fundet sted. Revisor kan også lave en afkræftende konklusion, hvis det ikke er muligt at indhente 

revisionsbevis, der er tilstrækkelig og egnet til at konkludere på årsrapporten. 

 Der er tale om en begrænsning af arbejdsomfanget, hvis regnskabsmaterialet efter revisors opfattelse ikke 

er tilstrækkeligt og derfor ikke kan gennemfører revisionshandlingerne som planlagt. Der kan opstå 

situationer, hvor revisor er blevet valgt sent og derfor ikke kan udføre alle revisionshandlingerne. 

Eksempelvis som standarden foreskriver, hvis lageroptællingen er foretaget før revisor er tiltrådt. I sådan et 

tilfælde vil kan revisor være nødsaget til at tage et forbehold, i stedet for at udfører revisionshandlingen. 

Der kan også være tilfælde hvor ordlyden i aftalen begrænser revisor i en arbejdshandling, som det er 

fundet nødvendig at udfører. 

2) Uenighed med ledelsen om den anvendte regnskabspraksis. 

Uenighed med ledelsen kan opstå ved, at revisor ikke mener ledelsens anvendte regnskabspraksis er 

acceptabel, eller hvis regnskabspraksis anvendes på en anden måde end revisor fortolker den. Hvis revisor 

mener regnskabspraksis anvendes på en uacceptabelt måde, og ledelsen ikke vil ændre dette, kan revisor 

modificere konklusionen på årsrapporten. 

Der kan også være uenigheder med ledelsen om anvendelsen af skøn, hvor revisor og ledelse har forskelligt 

syn på værdien af et aktiv. F.eks. kan revisor mene, at der skal nedskrives på en ejendom, men ledelsen 

udarbejder en model, som viser at ejendommen er mere værd. Hvis revisor er uenig i udformningen af 

modellen, input eller andet, er der også i denne situation mulighed for at tilføje et forbehold. 

I lighed med begrænsningen i revisors arbejdsomfang, kan revisor ved uenighed med ledelsen, jævnfør 

ovenfor, tilføje et forbehold til konklusionen. Derudover kan revisor også lave en afkræftende konklusion, 

hvor det gøres klart, at revisor ikke mener, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. 

3) Forskellen mellem modifikationerne i praksis 

Når revisor ikke mener, at der kan konkluderes i påtegningen uden at der tages forbehold, skal dette tages. 

Hvis det er grundet uenighed med ledelsen, skal det udtrykkes, at uenigheden med ledelsen ikke er så 
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væsentlig, at revisor er nødsaget til at give en afkræftende konklusion eller slet ikke kan udtrykke en 

konklusion. 

Den store forskel imellem de nævnte modifikationer, ligger i hvordan det oplyses i påtegningen. Men i alle 

tilfældene, bliver der indsat et afsnit over konklusionen, hvor forbeholdet bliver beskrevet og det forklares 

hvorfor der tages et forbehold. 

Hvis revisor tager et forbehold som påvirker årsrapporten, men føler at der stadig kan gives en konklusion, 

noteres i konklusionen, at årsrapporten giver et retvisende billede, på nær det som der er taget forbehold 

for. I modsætning til dette er situationen, hvor revisor ikke føler der kan udtrykkes en konklusion. Der er 

stadig et forbehold indsat over konklusionen, men i stedet for at skrive der er et retvisende billede, så 

refererer revisor til forbeholdet og skriver revisionen ikke kunne gennemføres, hvorfor der ikke kunne 

udtrykkes en konklusion omkring årsrapporten. 

Den sidste type er den afkræftende konklusion, hvor der også skal være et afsnit, hvor der redegøres for 

den uoverensstemmelse, som er opstået mellem revisor og ledelse, samt har givet anledning til 

forbeholdet. Forskellen er, at revisor i konklusionen giver udtryk for, at grundet uenighed omkring det 

nævnte forbehold vurderes det, at årsrapporten ikke giver det retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. 

Når revisor har givet sin konklusion på årsrapporten, skal revisionspåtegningen underskrives af den revisor, 

som har ansvaret for revisionens gennemførsel. Han skriver under personligt, men også som 

revisorvirksomhedens repræsentant. Datoen som skal anvendes er den dag revisor mener, at have opnået 

tilstrækkelig og egnet revisionsbevis og føler sig i stand til at foretage konklusion af revisionen. Datoen er 

vigtig, da det er frem til underskriftsdatoen, at revisor har overvejet indvirkning af transaktioner og andre 

begivenheder, som revisor er blevet bekendt med. Dog skal revisor have indhentet en erklæring fra 

ledelsen, hvor de anerkender deres ansvar for, at alle informationer er tilgået revisor, før revisor kan 

underskrive at have tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for oplysningerne i årsrapporten. 

2.5.3. Sammenligning af lovgivning og standarderne 
Revisor skal anvende både Erklæringsbekendtgørelsen, som er en del af lovgivningen og 

Revisionsstandarderne i forbindelse med revisionen. Det er derfor relevant at undersøge om ISA 700, ISA 

705 og ISA 706 stemmer overens med lovgivningen. 

Lovgivningen og standarderne er vedtaget af to forskellige instanser, men er alligevel på mange måder 

næsten ens. De foreskriver begge, hvordan revisor skal forholde sig i situationer, hvor det er nødvendigt at 

modificere konklusionen. Erklæringsbekendtgørelsen § 7 bestemmer, at revisors omtale af overtrædelser af 
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lovgivning skal placeres som en supplerende oplysning, hvilket stemmer godt overens med afsnit 10a, 

ISA706 som siger ”Revisor skal altid give supplerende oplysning, hvis lovgivning om bogføring og opbevaring 

af regnskabsmateriale ikke overholdes”. 

I forbindelse med beskrivelsen af hvornår der skal tages forbehold står det rimelig klart i begge tekster, at 

det er når et forhold er så væsentligt, at det giver anledning til en anden konklusion. Der er dog ingen 

konkret beskrivelse af hvornår et forhold er væsentligt. I revisionsudtalelse 2007-3 udarbejdes af FSR’s 

revisionstekniske udvalg, en beskrivelse hvor det fremgår, hvornår revisor skal give et almindeligt 

forbehold, en afkræftende konklusion eller udtrykke at det ikke var muligt at foretage en konklusion på 

årsrapporten. 

Det beskrives i revisionsudtalelsen, at det afhænger af hvilken grad forholdet påvirker årsrapporten. Hvis 

det er en ikke gennemgribende påvirkning af regnskabets retvisende billede, så skal der gives et almindeligt 

forbehold. En ikke gennemgribende påvirkning, kan være uenighed om hvordan et skøn skal foretages, men 

det vurderes at det er uvæsentligt, da årsrapporten ikke er væsentlig misvisende. Hvis det derimod er en 

gennemgribende påvirkning af årsrapporten, så er det en afkræftende konklusion revisor skal give. Det kan 

være i tilfælde hvor revisor er uenig om f.eks. værdiansættelse af en væsentlig regnskabspost, hvorfor 

virksomhedens finansielle situation er ukorrekt præsenteret i årsrapporten, hvis værdiansættelsen 

fastholdes. Der kan ikke udtrykkes en konklusion, hvis årsrapporten muligvis påvirkes gennemgribende af et 

forhold, hvor revisor ikke har fået nok revisionsbevis. Det skal forstås således, at revisor ikke har modtaget 

tilstrækkeligt revisionsbevis, til at kunne konkludere på en enkelt regnskabspost eller hele årsrapporten. 

 Er der tale om en virksomhed, hvor der er usikkerhed på, om selskabet er en going concern, giver ISA 706 

en klar fremgangsmåde. Det bestemmes at forholdet skal fremhæves i påtegningen som en supplerende 

oplysning. Erklæringsbekendtgørelsen er ikke lige så klar i teksten, omkring hvornår der i en situation med 

usikkerhed om going concern, skal tages et forbehold eller supplerende oplysning. 

I stedet er definitionen af en supplerende oplysning og et forbehold defineret, hvorefter revisor selv kan 

afgøre hvilket der skal anvendes i årsrapportens påtegning. Hvis der er tvivl kan revisionsudtalelse nr. 2007-

3 giver input til hvordan revisionsstandarden skal fortolkes. Revisionsudtalelsen har et specielt afsnit 

omkring hvordan usikkerhed om gong concern skal behandles i påtegningen.  Først skal det vurderes om 

der er et problem med going concern og hvis dette vurderes som tilfælde, så skal det omtales af ledelsen i 

ledelsesberetningen. 

Når ledelsen har foretaget sin omtale af usikkerheden for, at virksomheden ikke er en going concern, skal 

revisor vurdere om omtalen er tilstrækkelig eller ej. Hvis omtalen er tilstrækkelig, kan revisor nøjes med at 
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lave en supplerende oplysning om usikkerheden, hvor der henvises til ledelsens omtale heraf. Men hvis 

revisor finder at omtalen ikke er tilstrækkelig, skal der være en konklusion med forbehold omkring 

uenighed med ledelsen om going concern. Situationen, hvor der er uenighed mellem ledelse og revisor 

omkring usikkerhed om going concern, kan der også opstå tilfælde, hvor revisor vil er nød til at afgive en 

afkræftende konklusion. 

2.6. Revisors ansvar 
Med viden omkring hvordan revisor skal foretage en konklusion på revisionen, er det interessant at 

undersøge hvordan revisor er stillet, hvis konklusionen ikke er udformet tilstrækkelig. Når diverse sager har 

været aktuelle i medierne har revisor ofte været nævnt som en mulig part, som bør stilles til ansvar. I dette 

afsnit, vil teorien omkring revisors ansvar i forbindelse med revisors konklusion blive gennemgået. Det vil 

blive gjort med fokus på, om revisor kan stilles til ansvarlig på nogen måde, og hvilken straf som revisor kan 

få. 

Der er flere typer ansvar som revisor skal forholde sig til, når risikoen for at ifalde ansvar i forbindelse med 

en revision vurderes. Den strengeste er strafansvar, hvor revisor skan straffes med fængsel eller bøde. 

Dette er dog i meget grelle sager, og vil hovedsageligt være i forbindelse med svig. Revisor kan også ifalde 

erstatningsansvar, hvor der er tale om en økonomisk sanktion eller disciplinæransvar som straffes 

økonomisk eller ved frakendelse af retten til at være ”godkendt”48 revisor. 

2.6.1. Vurdering af ansvarsgraden 
For at kunne definere om revisor kan stilles til ansvar og hvor stort ansvaret er, er det nødvendigt at forstå 

begreberne indenfor ansvar. Der er flere forskellige måder som gør det muligt at ifalde ansvar, begreberne 

som bruges strafferetligt, er uagtsomhed, culpa samt god skik.49 

I erstatningsretten er hovedreglen, at der skal være foretaget en uagtsom eller forsætlig handling for, at 

der kan idømmes et ansvar. Dette er en del af culpa reglen, som egentlig kan beskrives som en vurdering af 

sagen set ud fra hvordan en retskaffen person med samme status som ”tiltalte” har. I en sag mod en 

revisor, vil vurderingen derfor blive vurderet mod hvordan culpa-revisor ville have handlet. 

Der er en subjektiv indgang til ansvarsvurderingen, for det kræver personerne som foretager vurderingen 

har en reel viden omkring revisionsbranchen, revisionshandlinger osv., for at kunne komme frem til den 

korrekte konklusion. Det minder derfor en hel del omkring strafferetten, hvor der også anvendes en 

                                                             
48 Begrebet godkendt revisor defineres som en revisor, som har bestået revisor eksamen som statsautoriseret revisor 
eller har bestået uddannelsen som registreret revisor. 
49 Langsted, Andersen & Kiertzner; Revisoransvar side 238 
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subjektiv vurdering, som minder om uagtsomhedsbegrebet.50 Her er det en vurdering af muligheder og 

evner hos revisor, som ligger til grund og dette kan kun måles op mod hvordan en fornuftigt tænkende 

person/revisor ville have gjort, hvorefter det i stor grad minder om culpaansvaret. 

God skik er ligeledes et begreb som bør omtales, da det anvendes i vurderingen af, om revisor har levet op 

til den måde som culpa-revisor ville have handlet på, samt til strafferettens subjektive vurdering om det er 

uagtsomt at have udeladt en given revisionshandling. Sammenhængen mellem god revisionsskik og culpa 

erstatningen, bekræftes gennem retspraksis, hvor Højesteret udtaler, at revisor kun kan ifalde ansvar, hvis 

der i udførelsen af arbejdet er handlet imod god revisionsskik51.  

I strafferetten er god skik en medvirkende faktor i forbindelse med vurderingen af om revisor er ansvarlig i 

en given situation. FSR’s responsumudvalg forespørges, i hovedparten af sådanne tilfælde, til hvordan 

revisor skulle have handlet, og dette responsum anvendes ved vurderingen. Grundet den større 

uagtsomhed, som skal være til stede for at blive dømt gennem straffeloven, er FSR´s vurdering og negative 

udtalelse om overholdelse af god revisionsskik ikke altid nok til at revisor bliver dømt. 

2.6.2. Typer af ansvar 
Som nævnt er der 3 typer af ansvar, som revisor kan ifalde i forbindelse med revisionen.  

• Erstatningsansvar 

• Straffeansvar 

• Disciplinæransvar 
 

2.6.2.1. Erstatningsansvar 
For at revisor kan ifalde erstatningsansvar, skal følgende 3 ting være opfyldt.  

1) Den skadelidte skal have lidt et økonomisk tab, da revisor kun kan komme til at skulle erstatte denne del. 

Men det er ikke hele tabet revisor skal dække, det er kun den del af tabet, som kan anses at være opstået i 

forbindelse med revisors fejl.  

 2) I sagen skal de almindelige erstatningsregler være opfyldt. Det betyder at der skal være 

årsagsforbindelse og adækvans. Dette hænger sammen med ovenstående, hvor det beskrives, at der skal 

være årsagsforbindelse mellem det lidte tab og revisors fejl. At der er årsagsforbindelse, er ikke 

ensbetydende med at der skal statueres ansvar, da der også skal være adækvans. Det skal således være 

påregneligt, at den aktive handling som revisor foretager, kan lede til tab.  

                                                             
50 Langsted, Andersen & Kiertzner; Revisoransvar side 238 
51 UfR 1978.653 
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Et eksempel herpå kan være når revisor rådgiver sine kunder, eller hvis en revisor på trods af ikke at have 

tilstrækkelig revisionsbevis alligevel konkluderer på en revisionspåtegning. 

3) Det sidste som skal være opfyldt er, at revisor efter en culpa tilgang, ikke har handlet efter god 

revisionsskik. Et eksempel på dette er, hvis revisor har revideret eller rådgivet en kunde, som der ikke er 

uafhængighed til.  

Udover disse, skal der selvfølgelig være lovhjemmel for, at revisor kan ifalde erstatningsansvar. Denne 

lovhjemmel findes i selskabslovens Kapitel 22 - §361, stk. 3. 

§ 361. Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller 

uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når 

skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand. 

Stk. 3. Er et revisionsselskab valgt til revisor, er både revisionsselskabet og den revisor, som 

revisionen er overdraget til, erstatningsansvarlige. 

Straffen er som tidligere beskrevet ”kun” en erstatning, som max kan være på det tab som den skadelidte 

har haft.  

2.6.2.2. Strafansvar 
Ligesom ved erstatningsansvaret, skal der være lovhjemmel for, at en revisor kan straffes efter de 

strafferetlige regler. Dette betyder, at det i loven skal være en præcis definition af hvornår en given 

lovhjemmel ikke overholdes, så der skal ifalde strafansvar. Hvis denne lovhjemmel findes, er det første af 2 

punkter for, at revisor kan straffes opfyldt. 

Det andet krav der skal være opfyldt, betegnes som tilregnelse.52 På området findes flere begreber, som 

objektivt ansvar, uagtsomhed, grov uagtsomhed samt forsæt. 53 Hvis et af disse begreber er opfyldt, er det 

muligt at blive dømt til strafansvar. 

Revisor er omfattet gennem Revisorloven, men det er kun i forbindelse med erklæringer med 

sikkerhed(dvs. hovedsageligt revision) at der er strafansvar. Revisor kan som hovedregel kun straffes i 

forbindelse med aktive handlinger, såsom forkerte påtegninger, men der er også tilfælde, hvor passivitet 

kan give strafansvar.54 Dette kan være i forbindelse med besvigelser, da revisor har et ansvar for, at 

                                                             
52 Langsted, Andersen & Kiertzner, RevisorAnsvar, side 331. 
53 Objektivt ansvar: Er tilfældet hvis blot en strafbestemmelse er overtrådt. Uagtsomhed: En handling er uagtsom, hvis 
f.eks. det skyldes hensynsløshed, sjusk eller sløsethed. Grov uagtsomhed: Der vil være en særdeles klar overtrædelse 
af loven. Forsæt: Hvis gerningsmand har haft en viden, gjort sig forestillinger eller villet opnå noget gennem en urigtig 
handling. 
54 Langsted, Andersen & Kiertzner, RevisorAnsvar, side 342. 
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identificere disse, hvorfor det vil være utænkeligt, at passivitet i forbindelse med going concern giver 

strafansvar. 

Kravene til revisor i forbindelse med identifikation af ledelsens kriminelle og erstatningspådragende 

handlinger er55: 

1) Revisor skal som del af revisionen være opmærksomme på ansvarspådragende forhold jf. RS 240. 

2) Hvis revisor gennem revisionen identificere omstændigheder, som giver en begrundet formodning om ledelsesmæssigt 

ansvar, erstatnings- som strafansvar, skal der gives supplerende oplysning i årsrapporten. 

Der er ikke kun tale om besvigelser, men også andre områder, hvor ledelsen kan i falde ansvar, f.eks., hvis 

virksomheden ikke overholder lovgivningen. Dette kan blandt andet være hvis Bogføringsloven eller 

Årsregnskabsloven ikke overholdes.  

Revisor er underlagt tavshedspligt jf. RL 30 og kan i den forbindelse også ifalde strafansvar, hvis der i 

forbindelse med en erklæring gives for mange oplysninger omkring virksomheden, som vurderes at være 

indbefattet af tavshedspligten. Brud på tavshedspligten kan også ske ved, hvis revisor ikke opbevarer 

fortrolige oplysninger forsvarligt, så uvedkommende komme i hænde med informationer, som ikke er 

offentlige. 

Der er 3 mulige sanktioner for brud på ovenstående love og regler. De mest anvendte af disse er bøde, men 

også fængsel er hjemlet i straffeloven § 31, men kan gives som en betinget dom, jf. straffeloven § 56, hvis 

dette vurderes formålstjenligt. Den sidste mulighed er, at fratage revisor sin godkendelse som revisor, 

hvorefter revisor ikke kan underskrive regnskaber som statsautoriseret eller registreret revisor. Dette er 

muligt jf. straffelovens § 78, stk. 2 & § 79, stk. 1 

”§ 78, Stk. 2. Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som 

kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en 

nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.” 

”§ 79. Den, som udøver en af de i § 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, kan ved dom for strafbart 

forhold frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed eller til at udøve den under 

visse former, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen.” 

Hvor stor en bøde der skal gives, skal være bliver bestemt i de enkelte love, og hvis det ikke er bestemt, er 

det en vurdering fra dommeren som anvender restpraksis. 

                                                             
55 Langsted, Andersen & Kiertzner, RevisorAnsvar, side 344-345 
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2.6.2.3. Disciplinæransvar 
Det er som revisor også muligt at ifalde et disciplinæransvar, hvis de almindelige pligter og handlinger ikke 

udføres på en etisk forsvarlig måde. Inden for revisionsbranchen er god revisionsskik defineret af 

lovgivningen, og FSR’s responsumudvalg vurderer i givne situationer om god revisionsskik er opfyldt. 

Begrebet er en betegnelse for hvordan revisorer skal agere i forbindelse med revisionen, samt hvordan 

revisionshandlinger skal udføres, hvis der skal udføres et godt stykke arbejde. 

Disciplinæransvaret anvendes i forbindelse med forseelser, som ikke er så grove, at de falder under 

erstatnings- og strafansvar. Lovgivningen foreskriver, at revisor kan ifalde ansvar, hvis revisors pligter 

tilsidesættes.56 Det er Revisornævnets opgave, at vurdere om revisor har tilsidesat sine pligter. 

Ansvaret omfatter bl.a. revisors pligter efter Revisorloven, såsom uafhængighed, tavshedspligten, 

kvalitetsstyring og kvalitetskontrol, som er beskrevet ovenfor i afhandlingen. Derudover vil det formentlig 

også omfatter de pligter i Revisorloven, som ikke omfattes af strafansvar, ved manglende opfyldelse. Her 

påtænkes på f.eks. reglen om efteruddannelse (RL § 4), hvis fratrædende revisor ikke vil oplyse grundende 

til sin fratrædelse til ny revisor (RL §18) m.fl. 

Finder Revisornævnet, at revisor har tilsidesat pligten kan revisor straffes med en advarsel eller en bøde på 

max 300.000 kroner, jf. RL § 44, stk. 1. Ved væsentlige grovere forseelser eller gentagne overtrædelser, kan 

revisor straffes med en fratagelse af sin revisorgodkendelse mellem 6 måneder og 5 år. 

2.7. Forståelses og forventningskløften 
Som det er beskrevet i afhandlingens kapitel 1, er begrebet forståelses- og forventningskløften et af denne 

afhandlings helt centrale punkter. I dette kapitel, vil teorien omkring forståelses- og forventningskløften 

blive beskrevet, samt begrebet vil blive defineret. 

2.7.1. Definition af forventningskløften 
Når forventningskløften skal defineres, er det vigtigt at skelne mellem de 2 grene, forventningskløften og 

forståelseskløften. Når der refereres til forventningskløften, kan det i lige så høj grad være en del af 

forståelseskløften, som gør, at årsrapportens interessenter ikke har den reelle indsigt på området. 

                                                             
56 Jf. Revisorloven §44, stk. 1 – ”En revisor, der ved udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, 
som stillingen medfører,…” 
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Teorien bag forventningskløften er grundlagt allerede tilbage i første halvdel af 1900 tallet, men i 90’erne 

var der stor fokus på begrebet, og derfor blev der udarbejdet en række afhandlinger på området. Her var 

det hovedsageligt Brenda Porter, som i 1990 skrev en Ph.d. afhandling57 inden for området, som gjorde 

revisor opmærksom på, hvordan forventningskløften opstår. Porter udarbejdede i forbindelse med 

afhandlingen en grafisk oversigt, som viser og beskriver hvordan forventningskløften er opstået. 

I oversigten defineres yderligere begreber, som hører til forventningskløften, da to tredjedele af 

forventningskløften betegnes som en præstationskløft, mens den sidste tredjedel er en rimelighedskløft. 

Præstationskløften kan beskrives som forskellen mellem det som revisor udfører, og de rimelige 

forventninger som der stilles til det arbejde revisor udfører. I præstationskløften kan der endvidere 

foretages en todeling, den faktiske præstationskløft og den oplevede præstationskløft. Den faktiske 

præstationskløft er forskellen mellem hvad loven siger revisor skal udfører, og hvad regnskabsbrugeren 

forventer revisor udfører. Ved identifikation af den oplevede præstationskløft handler det om, at revisors 

normale handlinger stilles overfor de forventninger som regnskabsbrugeren har. Det kan f.eks. være i 

situationer, hvor regnskabsbrugeren ikke mener, de handlinger revisor jf. love og standarder udfører, er 

tilstrækkelige. 

Rimelighedskløften er i modsætning til ovenfor, forskellen mellem det rimelige, som er det 

regnskabsbrugeren forventer af revisor, og det arbejde revisor reelt udfører. Ud fra et praktisk synspunkt, i 

forhold til revision, ses rimelighedskløften i situationen, hvor revisor foretager en vurdering af, om den 

                                                             
57 I 1990 skrev Brenda Porter Ph.d. afhandlingen ”The Audit Expectation-Performance Gap and the Role of External 
Auditors in Society” 

Figur 1: Brenda Porter's model over forståelses- og forventningskløften 
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enkelte handling giver yderligere revisionsbevis eller ej, og derved fravælger handlinger, som 

regnskabsbrugeren finder nødvendige for revisionen. 

Bent-Warming Rasmussen behandler i sin licentiatafhandling i 1991 også forventningskløften58, men har i 

stedet taget en indgangsvinkel, hvor tillid og erfaring er i fokus.  I afhandlingen kommer Warming-

Rasmussen frem til, at der eksisterer en forventningskløft, som bunder i forskellen mellem 

regnskabsbrugerens forventninger til revisionsydelsen, og det som revisor selv forventer at skulle udfører. 

I Bent Warming-Rasmussens afhandling, er fokus på de positive forventninger, som regnskabsbrugeren har 

fra tidligere erfaringer med revision, kombineret med regnskabsbrugerens opfattelse af normsættet som 

revisor arbejder under. Normsættet omfatter love, regler og det etiske regelsæt revisor er omfattet af. Som 

modellen viser, er det i evalueringsprocessen, de positive forventninger måles mod de aktuelle oplevelser 

af revisionen, hvorefter regnskabsbruger ajourfører sin forventning, så de positive forventninger er indfries. 

Hvis disse ikke indfries, er der tale om en forventningskløft på samme niveau, eller som i værste fald er 

blevet større. I en sammenligning med Brenda Porters teori, er der god sammenhæng mellem den 

manglende indfrielse af de ajourførte forventninger og misforståelsen af revisors normsæt, hvilket viser at 

rimelighedskløften ikke opfyldt. 

2.7.2. Definition af forståelseskløften 
Der er sammenhæng mellem forståelseskløften og forventningskløften, hvilket er tydelig at se i teorien. 

Bent Warming-Rasmussen anvender forståelseskløften som indgangsvinkel i sin afhandlingen, og anvender 

erfaringsgrundlaget som fokus, hvilket også er en del af hans teori omkring forventningskløften. 

                                                             
58 Warming-Rasmussen, Bent; Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den 
statsautoriserede revisor (1991), s. 81 

Figur 2: Bent Warming-Rasmussens model over forventningskløften 
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Warming-Rasmussen forklarer dette gennem et eksempel, som viser at jo mere viden en person har om en 

given situation, jo lettere er det at handle derefter.  Når dette overføres til revisionsbranchen og en 

årsrapport, vil det være lettere at forstå f.eks. påtegningens betydning, hvis regnskabsbrugeren har et 

forudgående kendskab til revisionsbranchen eller årsrapporter.  

Med ovenstående kan det udledes, at viden giver forståelse, da det er lettere at forstå omverdenens 

handlinger, hvis viden besiddes. Det må derfor være viden og forståelse, som er en stor del at definitionen 

på forståelseskløften, da viden er med til at mindske forståelseskløften mellem to parter. 

2.7.3. Revisionens sammenhæng til forståelses- og forventningskløften 
Med ovenstående definitioner er det interessant at se, hvordan det i revisionsmæssigt sammenhæng 

kommer til udtryk, samt hvad som gør at forståelses- og forventningskløften åbner sig. For at have en mere 

dybdegående forståelse for hvad revisionen går ud på, må det formodes, det vil være nødvendigt, at have 

været inden for revisionsbranchen i en årrække. I Bent Warming-Rasmussens model om forståelseskløften, 

vil erfaringen fra år som for eksempel revisor, give regnskabsbrugerens det rette erfaringsgrundlag og 

forståelses af normsættet, til at være på niveau med revisors. Det vil kun være eventuelle opdateringer i 

revisionsmetodikken, som regnskabsbruger ikke er opdateret med, der vil betyde forskel på de positive 

forventninger og den ajourførte forventning. 

2.7.3.1. Revisionshandlinger og -beviser 
Christopher Humphrey deler i sin bog fra 1997 forventningskløften i revision op i 4 elementer:59 Det første 

punkt er Audit assurance, hvor Humphrey har fundet eksempler på, der er en forventningskløft. Der 

henvises til at G.W. Beck, i en artikel60 fra 1973, har samlet empiri, som viser at omverdenen mener, 

revisionen skal give sikkerhed for effektiv ledelse samt økonomisk sikkerhed. Ifølge Humphrey er det 

almindelige svar fra revisionsbranchen, at dette skyldes mangel på forståelse for revisors funktion. Her 

findes sammenhæng til Brenda Porters model, da der er tale om en del af rimelighedskløften, når det ikke 

er rimelige forventninger, som omverdenen har til revisor.  

Skal det første punkt i Humphreys teori måles mod going concern, er det revisors handlinger i forbindelse 

med vurderingen af going concern, som er interessant. Det er i afhandlingens kapitel 2.4 beskrevet, at 

revisors opgave i forbindelse med going concern vurderingen er, at være enig i de parametre som ledelsen 

har brugt i forbindelse med vurderingen af om de er en going concern. Men hvis regnskabsbrugerne 

forventer, at revisor har foretaget en dybere vurdering, opstår forventningskløften. 

                                                             
59 Humphrey, Chrstopher; Debating audit expectations (1997), side 16 
60 Beck, G.W.; The role of the auditor in modern society: An empirieal appraisal; Accounting and business research 
(1973) 
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2.7.3.2. Rapportering af revisionskonklusion 
Forventningskløften opstår ikke kun i forbindelse med selve revisionen, men også i forbindelse med revisors 

rapportering og konklusion på revisionen. Ifølge Humphrey er der studier, som har vist, at interessenter har 

forstået at en blank påtegning er lig med at selskabet ikke har finansielle problemer. 

Reader/investor public believes - An unqualified audit opinion is only ever issued in circumstances where the 

company is not presently experiencing financial problems. – Canadian institute of chartered accountants61 

Undersøgelser fortaget af Estes og Reimer62 i 70’erne og starten af 80’erne, viste at påtegninger som var 

designet til at oplyse om besvigelser, ikke ændrede, hvilke handlinger regnskabsbrugerne efterfølgende 

foretog sig. Ifølge Humphrey er dette med til, at der har været diskussioner om hvilke forventninger der er 

til revisors rapportering. Derfor er der i stedet forsøgt at ændre i revisors rapporteringsform, for at lukke 

forventningskløften. 

”Critics, for instance, have highlighted the considerable degree of standardization in the claimed “long-form” 

reports and the way they generalized descriptions of the audit process…”63  

Som ovenstående citat viser, mener kritikere at forventningskløften bliver større grundet standardiseringen 

af protokollen, og de generelle beskrivelser som findes deri. Dette virker også meget naturligt, da de 

generelle beskrivelser kan forstås på mange forskellige måder. Ifølge Humphrey mener kritikerne 

endvidere, at der er for få informationer omkring grundlaget, hvorpå der laves stikprøver, samt det 

væsentlighedsniveau som der er lagt til grund for revisionen. 

Hvis teorien og kritikken måles mod nutidens rapportering, hvor årsrapporten forsynes med en påtegning 

og der derudover udarbejdes en protokol til ledelsen, virker dette kun til dels til, at være taget til 

efterretning. Når det foretages på denne måde, må det være med tanken for øje, at påtegningen i sig selv 

er uddybende nok, men når regnskabsbruger læser en påtegning, beskrives revisionen kun fra et 

overordnet niveau. Dette betyder, at regnskabsbruger skal have viden omkring revisionen, hvis ikke de selv 

skal danne sig urimelige forventninger til, hvilken type revision, påtegningen bygger på. 

Derfor er kritikernes pointe, i Humphreys artikel, stadig aktuel, for selvom der til en vis grad er en 

beskrivelse af revisionen, så beskrives detaljerne omkring revisionen ikke. Dermed er der stadig mulighed 

for forståelses- og forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger. 

                                                             
61 CICA; Report of thecommission to study the public´s expectation of audits. (1988) 
62 Estes, R. og Reimer, M.; A study of the effects of qualified auditors´ opinions on bankers lending decisions (1977) 
samt Estes, R.; The Auditor´s report  and investor behaviour 
63 Humphrey, Chrstopher; Debating audit expectations (1997), side 18 
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2.7.3.3. Uafhængighed 
Det 3. punkt på Humphreys liste, er revisors uafhængighed. Forventningskløften opstår når 

regnskabsbrugerne forventer at revisor er 100 % uafhængig, men revisor alligevel kan blive påvirket af 

forskellige parametre.  

Han giver i artiklen udtryk for de bekymringer, som der findes omkring revisors uafhængighed. Humphrey 

henviser til Cohen og Metcalf kommissionerne, som begge når frem til, at konkurrenceparameteret er med 

til, at skade revisors uafhængighed. Ifølge Metcalf kommissionen skyldes det64: 

“Accounting firms have often cut costs to the point where integrity og the audit is impaired.” – Metcalf 

committee (1978), side 93. 

Betragtningen omkring konkurrenceparameteret virker oplagt, men da revisionen er foretaget på baggrund 

af lovgivning og standarder, vil det være i meget få tilfælde at bekymringen omkring 

konkurrenceparameteret vil være rammende for situationen.  

Et andet meget diskuteret parameter er ”andre opgaver” end revision, som er udført af revisor. For her 

diskuteres spørgsmålet, om revisor kan være uafhængig, hvis de tidligere har hjulpet selskabet med andet 

end revisionen.   

Forventningskløften er helt synlig for Humphreys, med Stevens undersøgelser om hvilke krav omverdenen 

vil stille til uafhængigheden. 

”Apart from the fact that research studies have generally shown that user groups have much stricter views 

that auditors regarding situations which could jeopardize audit independence, there is a feeling that the days 

of the disinterested professionals are long gone” – Stevens (1988)65 

Hvis dette placeres I Brenda Porters model, betyder det at rimelighedskløften igen er aktuel, og revisor må 

leve op til lovgivningen. Spørgsmål er dog om det i stedet må betegnes som manglende lovgivning og det i 

så fald er udførelseskløften, der skal fokus på.  

Hvis det sammenlignes med situationen i dag, er der i Revisorloven et kapitel som kun omhandler 

reguleringen af revisors uafhængighed, hvor § 21 definerer hvornår en revisor ikke kan være uafhængig. 

Det er bl.a. når der er økonomiske interesser gennem ejerskab eller ansættelse i virksomheden, men også 

hvis der er risiko for selvrevision, partiskhed, egen interesse eller nære personlige relationer. Med denne 

definition falder, ovenstående omhandlende andre opgaver end revision, også ind under uafhængigheden, 

hvis det ender som selvrevision. 

                                                             
64 Humphrey, Chrstopher; Debating audit expectations (1997), side 19 
65 Humphrey, Chrstopher; Debating audit expectations (1997), side 21 
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2.7.3.4. Regulering og ansvar 
Det sidste punkt på Humphrey´s liste handler om reguleringen af revisionsvirksomhederne, samt hvordan 

revisionsvirksomhederne sikre sig, at niveauet er tilstrækkeligt højt på de opgaver som udføres. 

Forventningskløften kommer til udtryk ved omverdenens skepsis overfor revisor, som både skal kunne sikre 

at der er høj kvalitet i arbejdet, men også sikre en god forretning.  

Hvis begrebet skal tages ned på et mere lav praktisk niveau, handler forståelses- og forventningskløften om 

mangel på viden. Hvis offentligheden anvendes som interessentgruppe, hvor meninger dannes gennem 

medier, vil det være journalisternes viden omkring revision, som vil afgøre hvor stor forståelses- og 

forventningskløften vil være. På denne måde skabes urimelighedskløften, hvor der forventes mere af 

revisor, end de handlinger som lovgivningen angiver revisor skal udføre. 

Det vil som oftest også være i mindre virksomheder at, forventningskløften vil opstå, da kravene i forhold til 

børsnoterede selskaber er højere og bedre oplyst. Det må endvidere også forventes, at større virksomheder 

holder sig bedre opdateret, netop på grund af de større krav. Men regnskabsbrugerens manglende 

opdatering på krav til revisor, lovgivning osv., vil også udvide kløften mellem revisor og regnskabsbruger, da 

det ikke kan forventes at regnskabsbruger i samme grad som revisor, holder sig opdateret. 

Som oftest vil forståelses- og forventningskløften opstå i forbindelse med sager, hvor omverdenen har 

forventet mere af revisionen, end hvad der er udført. Dette skyldes hovedsageligt, som før omtalt, at den 

rette viden ikke er til stede hos regnskabsbrugere, da de ikke har rette indsigt i revisionsbranchen. I næste 

afsnit er der derfor opstillet 4 hypoteser, som ved en be- eller afkræftelse kan være med til at besvare 

afhandlingens problemstilling. 

2.8. Afhandlingens hypoteser 
Hypoteserne som er anvendt i afhandlingen er rettet mod virksomheder som falder under klasse C i 

Årsregnskabsloven. Grænserne for disse selskaber betyder, at også relativt små virksomheder er omfattet 

og egne erfaringer viser, at ikke alle medarbejdere i disse virksomheder er uddannet til de job de sidder 

med. I tilbagemeldingerne fra spørgeskemaundersøgelsen bekræftes dette, ved en respondent som 

regnskabschef melder tilbage, at han ikke kan svarer, da han er uddannet civilingeniør, og ikke har forstand 

på området.  

Som oftest vil forståelses- og forventningskløften ses i forbindelse med sager, hvor omverdenen har 

forventet mere af revisor end der er udført. Dette skyldes hovedsageligt, som før omtalt, at den rette viden 

ikke er til stede i samfundet, grundet manglende indsigt i revisionsbranchen. 
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Formålet med hypoteserne er, at identificerer forståelses- og forventningskløften mellem revisor og 

regnskabsbrugerne. Identifikationen at disse vil ske gennem behandlingen af hypoteserne og 

spørgsmålene, som er opstillet i problemformuleringen. I de kommende kapitler, vil der blive foretaget en 

individuel analyse af de fire hypoteser. 

2.8.1. Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport 
Den første hypotese, som behandles i afhandlingen, omhandler fordelingen af ledelsen og revisors ansvar i 

forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Tesen udspringer fra Årsregnskabsloven, hvor lovgivningen 

foreskriver, at virksomheden hvert år skal aflægge en retvisende årsrapport, men også at årsrapporten skal 

være revideret. 

Med viden om at det som regel er revisor, der opstiller årsrapporten, vil det for en ekstern regnskabsbruger 

se ud som om det er revisor, som udarbejder årsrapporten, og dermed har ansvaret for at den er 

retvisende. 

Baggrunden for at hypotesen kan være sand er at selvom lovgivningen siger, at det er ledelsen, som skal 

aflægge årsrapporten, er det ikke alle der har læst lovgivningen, og hvis revisor reviderer, udarbejder og 

sender årsrapporten til virksomheden, kan det godt virke som om det er revisors ansvar. At årsrapporten 

skal være retvisende, giver også anledning til en mulig forståelseskløft, da det er Revisorloven og 

revisionsstandarderne, som definerer med hvad revisors job er, i forbindelse med revisionen. Det kan ikke 

forventes, at alle regnskabsbrugere har sat sig ind i loven omkring revision, og forstår hvilke handlinger det 

er revisor udfører. Desuden skriver revisor under på årsrapporten, hvilket for nogle regnskabsbrugere 

betyder, at revisor alene har pligt til at sikre årsrapporten er retvisende.  

Med teorien omkring forståelses- og forventningskløften, giver det anledning til en kløft mellem revisor og 

regnskabsbruger, omkring hvem der udfører de forskellige handlinger i forbindelse med aflæggelsen af 

årsrapporten.  

Det er afhandlingens hypotese, at regnskabsbrugerne mener ”revisor har ansvaret for at virksomheden for 

aflagt regnskab”. Med forventningen om, at regnskabsbrugeren ikke har indsigt i hvad revisors job er, og 

f.eks. forventer, at revisor udarbejder og aflægger årsrapporten, findes hypotesen at være interessant.  

2.8.2. Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering om selskabet er en going concern. 
Afhandlingen tese tager sit udgangspunkt i, at regnskabsbrugerne har opfattelsen af, at revisor bærer 

ansvaret for vurdering af going concern betragtningen. Det er således opfattelsen fra regnskabsbrugernes 

side, at det udelukkende er revisor der forespørger virksomhedens ledelse omkring deres forventninger til 

den fremtidige drift og det ligeledes er revisors ansvar at dokumenterer de konklusion der drages.  
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For at afgøre hvorvidt tesen kan bekræftes, søges der identificeret mulige forståelses- og 

forventningskløfter i teorien omkring den regnskabsmæssige regulering af going concern som er beskrevet i 

kapitel 2. 

Som udgangspunkt er det vigtigt, at klarlægge om regnskabsbrugerne har forståelse for det underliggende 

regelsæt som danner grundlaget for vurderingen af ansvarsfordelingen af going concern betragtningen. Der 

henvises her til § 13, i Årsregnskabsloven, hvor det tydeligt fremgår, at det er ledelsen som bærer ansvaret 

for vurderingen og ikke mindst dokumentationen herfor. Såfremt regnskabsbrugerne ikke har denne viden, 

er der på dette tidspunkt grundlag for en forventningskløft. Forventningskløften vil opstå, når 

regnskabsbrugerne ikke har det fornødne kendskab til reguleringen og herved opstiller en forventning som 

ikke er i overensstemmelse med den korrekte.  

Desuden er der grundlag for en forståelseskløft, da det må antages en del af regnskabsbrugerne ikke har 

det ovenfor nævnte kendskab til going concern betragtningen og derved opstår der mulighed for 

fortolkninger af teorien som ikke er korrekte. Going concern betragtningen er et komplekst område, 

hvorfor det ud fra et analytisk synspunkt, må antages, at ikke alle regnskabsbrugere har den fornødne 

indsigt.  

De regnskabsbrugerne som udgøres af ledere, er udvalgt på baggrund af, de er beskæftiget i en klasse C 

virksomhed, hvor det grundet virksomhedens størrelse må antages at de har en viden omkring gældende 

regelsæt og ansvarsfordelingen. Men her dannes dog også grundlag for en forventningskløft, da ikke alle de 

adspurgte virksomheder har en ledelsesfunktion der er omfattende nok til, at alle kender til going concern 

betragtningen. Desuden kan regnskabsbrugerne som besvarer spørgeskemaet desuden være i en position, 

som gør at det ikke er dem der foretager disse vurderinger i virksomheden og derfor ikke har kendskab til 

problemstillingen.  

Dette definerer således grundlaget for en forventningskløft, hvor der ved analysen forventes en vis grad af 

viden, men regnskabsbrugeren ikke besidder denne grundet hans position i selskabet.  

2.8.3. Påtegningen opfattes anderledes af respondenter end revisors hensigt.  
Tesen tager sit udgangspunkt i regnskabsbrugernes opfattelse af påtegningen, hvor påtegningen ud fra 

givne regelsæt bør være tilgængelig og på et niveau som er forståeligt for regnskabsbruger. Dog vil gennem 

teorien i kapital 2, tages udgangspunkt i dette, for at identificerer muligheder for forskelle.  

Historisk set, har påtegningen altid været en essentiel del af årsrapporten, hvor regnskabsbruger på meget 

kort tid kan få opsummeret hvilke konklusioner revisor er kommet frem til ved sin revision, uden at skulle 

fordybe sig i alle bestanddele af årsrapporten.  
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Det teoretiske udgangspunkt tages i kapitel 2, hvor Erklæringsbekendtgørelsen behandles. 

Revisionspåtegningen er ligeledes omfattet af denne, hvor der tydeligt i bekendtgørelsen angives, at 

såfremt revisor ikke mener, at årsrapporten er fyldestgørende, skal der gives en modificeret konklusion.  

Erklæringsbekendtgørelsen angiver tydeligt hvilke hændelser og scenarier som giver anledning til valget af 

en sådan påtegning.  

Taget den økonomiske situation i betragtning, som økonomien har været gennem i den sidste periode, 

virker det realistisk, at revisor har afgivet flere påtegninger med forbehold og supplerende oplysninger.  

Tesen kommer til sin ret, da det er vigtigt, at klarlægge hvorvidt regnskabsbrugerne har forståelsen for, at 

revisors erklæring på årsrapporten er omfattet er af Erklæringsbekendtgørelsen og således opfylder vise 

mindstekrav og de kan tillægge denne værdi. Herved opstår muligheden for en forståelseskløft, da 

regnskabsbruger ikke ved, at påtegningen er omfattet af bekendtgørelsen. 

Derudover dannes ligeledes muligheden for en forventningskløft, da revisor forventer, at regnskabsbruger 

har forståelse for påtegningens vigtighed, samt at den overholder de mindstekrav der er anført i 

bekendtgørelsen.  Men forventningskløften bliver tydeliggjort ved, at regnskabsbruger ikke altid ved, at 

påtegningen er omfattet og derfor ikke tillægger den, den værdi som den bør. Revisor forventer således, at 

regnskabsbruger læser påtegningen, hvorefter regnskabsbruger burde forholde sig til denne og drage 

relevante konklusioner. 

Teorien som desuden anvendes ved behandlingen af denne tese omfatter ISA700, ISA705 samt ISA706, som 

anfører hvilke muligheder revisor har for, at modificere sin konklusion. Her opstår der igen mulighed for en 

forståelseskløft, da regnskabsbruger for det første, ikke som udgangspunkt har forståelsen for indholdet af 

disse. Desuden opstår ligeledes muligheden for en forventningskløft, da regnskabsbruger ikke forventer en 

væsentlig forskel på, om revisor afgiver en påtegning uden anmærkninger, en med supplerende oplysning 

eller en med forbehold. Således vil regnskabsbruger ved sin gennemgang af påtegningen ikke forvente, der 

er forskel på de tre typer af påtegninger og således komme til at drage forkerte konklusioner på baggrund 

af en påtegning, som de ikke forstår indholdet af. 

Som det ses i ovenstående tager tesen til sigte, at afgøre hvorvidt regnskabsbrugerne har den korrekte 

forventning og forståelse, til at kunne afgøre hvilken holdning de har til den pågældende virksomhed. Ved 

at sammenholde teori med empiri, giver det indikationer på, hvorvidt regnskabsbruger opfatter 

påtegningen korrekt og derved om de har forståelse for den underliggende teori.   
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2.8.4. Revisor skal ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs. 
Et andet punkt, hvor forståelses- og forventningskløften er identificeret, er i forbindelse med placeringen af 

ansvaret, hvis en virksomhed går konkurs. Når virksomheder går konkurs, er der altid nogle investorer eller 

andre regnskabsbrugere, som lider et økonomisk tab ved konkursen og dette vil blive forsøgt inddrevet fra 

de implicerede, som kan dømmes til at have et ansvar. Dette vil som oftest blive forsøgt, ved at gøre revisor 

til genstand for beskyldninger om dårligt eller mangelfuldt arbejde i forbindelse med revisionen. 

At regnskabsbrugerne mener revisor skal i falde ansvar, hvis en virksomhed går konkurs, udspringer 

hovedsageligt fra at regnskabsbrugerne ikke ved hvornår revisor kan i falde ansvar. Med dette in mente 

virker det som om det reelt forventes, at revisor har et objektiv ansvar overfor virksomhederne, så det 

betragtes at en konkurs er lig med en erstatningssag. Det lader til, at være den tilgang som omverdenen 

har. Den fjerde hypotese lyder derfor ”Revisor ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs”. 

Forståelseskløften omkring dette emne udspringer igen fra at regnskabsbrugerne ikke ved hvilket ansvar 

revisor har i forbindelse med at udarbejde en erklæring med høj grad af sikkerhed. De kender ikke 

baggrunden for hvornår revisor har tilstrækkeligt revisionsbevis. Det interessante er, derfor at finde frem 

til, hvad der skal til for, at regnskabsbrugerne mener at revisor bør i falde ansvar, eller skal betale 

erstatning til skadelidte. Hvis regnskabsbrugerne ikke har forståelse for hvilket ansvar revisor har og 

hvornår de kan straffes, vil de måske forvente at revisor lettere ifalder ansvar og skal betale bøder og 

erstatninger. 

Regnskabsbruger kan f.eks. forvente at revisor skal ifalde erstatningsansvar i forbindelse med en konkurs, 

fordi revisor ikke skrev om dette i påtegningen. Men har revisor gjort sit arbejde fyldestgørende og opfylder 

dermed kravene i lovgivningen, kan revisor ikke straffes gennem erstatningsansvarsreglerne, og derved 

giver det ikke anledning til bøder eller erstatninger, trods forventningen fra omverdenen.  
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3. Kapitel: Empirisk analyse 
For at kunne konkludere på problemstillingens hypoteser, er der indhentet relevante empiriske data. Som 

nævnt i kapitel 1.5.2, er det valgt, at indhente afhandlingens empiriske data på baggrund af et 

spørgeskema, som er sendt ud til en udvalgt gruppe af respondenter. De empiriske data vil i dette kapitel 

blive gennemgået og analyseret, hvorefter det forventes at kunne be- eller afkræfte hypoteserne. 

En konkret be- eller afkræftelse af hypoteserne, kan kun foretages gennem en sammenligning af teorien og 

opfattelsen som regnskabsbrugerne har. I kapitel 2.8 er teorien bag hypoteserne gennemgået, og i dette 

kapitel vil svarerne fra spørgeskemaet blive sammenholdt hertil. 

Igennem teorien har det vist sig, at der er mulighed for at forståelses- og forventningskløften er til stede i 

forbindelse med revision. Teorien viste samtidig, at det hovedsageligt er uvidenhed eller manglende viden 

omkring revisionsbranchen, som er baggrunden for forståelses- og forventningskløften. 

3.1. Demografisk gennemgang af spørgeskema 
I dette kapitel vil selve demografien bag spørgeskemaet blive gennemgået, både i forhold til de udsendte 

spørgeskemaer, men også i forhold til besvarelserne som er modtaget retur. Som nævnt tidligere, var det 

formålet at spørgeskemaet skulle designes, så det kunne udsendes til regnskabschefer, direktører, 

aktionærer samt bestyrelsesmedlemmer i en klasse C virksomheder. 

Der blev gennem KOB foretaget en søgning på alle klasse 

C selskaber, hvorefter 278 selskaber var udvalgt. 

Imellem disse selskaber var der en del, der manglede 

kontaktoplysninger på, hvorefter der var 219 tilbage. På 

baggrund af dette blev der foretaget en fordeling, så der 

max blev sendt til én af de 3 grupper Direktør(78 stk.), 

Regnskabschef(75 stk.), Bestyrelsesmedlem (66 stk.).  

Derudover blev der udvalgt 18 journalister ved de største danske aviser, hvor der var en decideret økonomi 

sektion, samt 23 revisorer. I alt blev der sendt spørgeskema ud til 260 respondenter, hvoraf der kom en 

fuldstændig besvarelse tilbage fra 52 stk., hvilket svarer til 20 % af de udvalgte respondenter. 
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Hovedparten af respondenterne, som besvarede spørgeskemaet, var personer som var en del af selskabets 

ledelse (44%), mens 28% var ansat som revisor og 20% tilhørte kategorien ”andet”, som blandt andet 

indeholder journalister og en enkelt arkitekt. Kun 8 % af besvarelserne kom fra en aktionær/ejer. Hele 81% 

af respondenterne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, så niveauet af de adspurgte er 

uddannelsesmæssigt højt, hvilket er med til at få forventningerne, til respondenternes kendskab til 

området, til at stige. 

For både Ledelsen og gruppen med et ”andet” type job, er respondenterne hovedsageligt uddannet på en 

lang videregående uddannelse. Hos revisorerne er der en større forskel, hvilket skyldes at revisorerne som 

har besvaret spørgsmålene er fra den yngre ende af skalaen. Dette støttes af alderen på respondenterne i 

den enkelte gruppe, for hvor respondenterne i gruppen ledelse hovedsageligt er mellem 41-50 år, er 

samme tal for revisor gruppen 18-30 år. Dette giver dog god mening, da det er de yngre revisorer, som 

sidder med selve revisionen, og udfører de væsentligste handlinger. 

I forhold til validiteten af de indsamlede data, er det interessant at vide, hvor mange af respondenterne, 

som har erfaring fra tidligere ansættelse som revisor. Med en respondentgruppe, hvor hele 67 % ikke 

tidligere har erfaring fra revisionsbranchen, vurderes besvarelserne at have væsentlig mere validitet end 

hvis hovedparten havde mange års revisionserfaring. Det ses endvidere i gruppen af ledere, hvor kun syv 

respondenter ud af 24, har erfaring som revisor. Som det ses, har kun 7 af 14 adspurgte revisorer erfaring 

Tabel 2 - Respondenternes nuværende beskæftigelse i forhold til tidligere erfaring fra revisionsbranchen 

Tabel 1 - Respondenternes beskæftigelse i forhold til aldersfordeling. 
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fra revisionsbranchen, hvilket må skyldes, at der er tale om unge revisorer, som er i gang med de første par 

år som revisor. 

Med udgangspunkt i analysen af demografien for respondentgruppen, kan der opstilles en forventning til, 

at respondenterne bør have en vis forståelse for regnskabet og revision, grundet den relativt høje 

uddannelsesgrad. Dette bekræftes ved at 44 % af respondenterne anvender regnskaber på daglig eller 

ugentlig basis, hvilket må betyde, at de har en hvis interesse og erfaring med regnskaber, gennem deres 

daglige job. 

Gennemgåes tallene lidt nærmere, viser der sig et billede af, at det er revisorerne som arbejder med 

årsrapporter dagligt. Mens en stor del af dem, som arbejder med årsrapporter ugentlig er ledelsen, hvorfor 

det må forventes at en del af ledelsen, må have en god grundforståelse for årsrapportens opbygning. 

 Med 56% som ikke anvender årsrapporten oftere end månedligt, opstår forventningen, at respondenterne 

har forskellige opfattelse af, hvem der har ansvaret, da de ikke anvender det så meget i deres dagligdag. 

Kombinationen af den manglende viden fra tidligere erfaring, kan have en stor indvirkning på hvorledes 

respondenterne svarer. Forventnigen set ud fra teorien omkring forståelses- og forventningskløften giver 

anledning til, at den manglende erfaring og beskæftigelse, har en væsentlig sammenhæng i forhold til 

hvordan respondenterne forstår områderne inden for regnskab og revision. 

  

Tabel 3 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres anvendelse af 
årsrapporter i dagligdagen 
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3.2. ”Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport” 
I dette afsnit er det hypotesen, hvor det antages, at regnskabsbrugerne mener ”Det er revisors ansvar at 

aflægge en retvisende årsrapport” som behandles. Som beskrevet ovenfor, tages der udgangspunkt i 

besvarelserne fra spørgeskemaet, og foretages en sammenligning med teorien omkring revisor og ledelsens 

pligt i kapitel 2.3.  

Der vil blive foretaget en vurdering af, om besvarelserne falder sammen med hvad teorien siger, og på 

baggrund af dette, vil der endvidere kunne konkluderes om forståelses- og forventningskløften er aktuel. 

3.2.1. Udarbejdelsen af virksomhedens årsrapport. 
For at kunne vurdere om hypotesen skal bekræftes, er det undersøgt om regnskabsbrugerne ved hvem der 

ansvaret for at udarbejde årsrapporten. I gennemgangen af teorien ses det, at ledelsen har ansvaret for at 

udarbejde og aflægge årsrapporten, men de empiriske data viste, at næste en fjerdedel af 

regnskabsbrugerne ikke vidste dette. 

Hele 29 % svarede, at det er aktionær/ejer (15%), revisor(12%) eller andre(2%) som udarbejde 

årsrapporten, hvilket betyder at en væsentlig del af regnskabsbrugerne, ikke har tilstrækkelig viden 

omkring årsrapportens aflæggelse66. Det er interessante i denne kontekst, at spørgeskemaet kun er sendt 

til personer, som burde have kendskab til revision og regnskab. 

Med dette svar, er det interessant at foretage en analyse, af hvordan besvarelserne inden for de enkelte 

respondenttyper er, da dette kan vise om viden giver anledning til forskellige tendenser. Undersøgelsen 

viser tydeligt, at der er en sammenhæng mellem jobtype og den viden som regnskabsbrugeren har, 

omkring aflæggelse af årsrapporten. 

Det fremstår i ovenstående, at revisorerne generelt ved at det er ledelsen, som skal aflægge årsrapporten, 

da hele 86 % har svaret dette. Også i ledelsen har majoriteten af respondenterne svaret, at det er ledelsen 

som skal udarbejde og aflægge årsrapporten. Dette er en stor procentandel, men det er mere 

tankevækkende, at de sidste 25 % ikke kender deres pligt, til at udarbejde virksomhedens årsrapport. 

Det er mere forventeligt, at ikke alle i de resterende grupper, kender loven helt præcist, hvilket hænger 

sammen med, at kun 50 % af regnskabsbrugerne i disse grupper har svaret korrekt. 

                                                             
66 Se Appendiks 4, spørgsmål 8 
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Med udgangspunkt i, at 67 % af regnskabsbrugerne i undersøgelsen ikke tidligere har været beskæftiget i 

revisionsbranchen, giver det god mening, at der i gruppen med regnskabsbrugere uden revisionserfaring, er 

større tvivl omkring hvem som har ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten.67 At der er procentvis flere 

rigtige svar blandt ledelsen og revisorerne giver mening, og er med til at indikere, at erfaring og viden er et 

væsentligt parameter for at forståelses- og forventningskløften opstår. 

3.2.2. Hvem skal sikre årsrapporten er retvisende? 
For at give den bedste konklusion på hypotesen, blev regnskabsbrugerne bedt om at tage stilling til, hvem 

der skal sikre at årsrapporten er retvisende. Analysen af besvarelserne viste, at mange af 

regnskabsbrugerne ved, at det er ledelsen der skal sikre dette. 

I gennemgangen af teorien omkring årsrapporten, viste det sig i lighed med ovenstående, at det er 

ledelsen, som skal sikre at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. 

Interessant er det, at antallet af regnskabsbruger, som vælger at det er revisor som skal sikre at 

årsrapporten er retvisende, stiger med 3 % point68, i forhold til gennemgangen af kapitel 3.2.1.  

Dette indikerer, at afhandlingens første hypotese er korrekt, da omverdenen tror, det er revisor som skal 

sikre at årsrapporten er retvisende. Men stadig er der 71%, som mener at det er ledelsen, som skal sikre 

den udarbejde årsrapport er retvisende. 

                                                             
67 Se Appendiks 5 – Tabel 1 
68 Se Appendiks 4 – Spørgsmål 9 

Tabel 4 - Vandret: Hvem har ansvaret for at der udarbejdes årsrapport for et selskab? 
                 Lodret: Hvilket job har du til dagligt ? 
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 I Tabel 5Error! Reference source not found. ovenfor, vises udviklingen når der foretages en opdeling af 

respondenterne med og uden revisionserfaring. Procentvis svarer flere rigtigt, hvis regnskabsbrugeren har 

revisionserfaring. I gruppen med revisionserfaring svarer 88% rigtigt, mod kun 63% i gruppen uden 

revisionserfaring. Det interessante er også hele 20 % af regnskabsbrugerne uden revisionserfaring mener 

det er revisor, som skal sikre årsrapporten er retvisende. 

Hvis der fokuseres på ledelsens besvarelser, så er der 8 % som mener det er revisors ansvar at regnskabet 

er retvisende69. Dette er en indikation på, at der stadig er få som ikke ved hvad revisors arbejde omhandler. 

I lighed med undersøgelsen af ansvaret for udarbejdelse af årsrapporten, er der større udsving i 

besvarelserne, når regnskabsbrugerne er en del af grupperne, som ikke har revisionserfaring. Endnu engang 

bekræfter dette, at forståelses- og forventningskløften er til stede, men det viser samtidig, at forståelses- 

og forventningskløften ikke er så stor, hvis regnskabsbruger er beskæftiget inden for branchen.   

3.2.3. Forstår respondenterne hvad revision indebærer? 
I de tidligere undersøgelser, viste resultatet at forståelseskløften findes, om end den er mindre end det 

kunne forventes. Det er derfor interessant at undersøge om manglende viden, er med til at frembringe 

forståelses- og forventningskløften. 

Det er derfor interessant at identificere, om regnskabsbrugerne forstår begrebet revision, for hvis der er en 

forståelseskløft, kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om regnskabsbrugernes er valide. 

Regnskabsbrugerne blev spurgt, om de har kendskab til hvad det indebærer, at der bliver foretaget en 

revision af virksomhedens årsrapport. Hovedparten af regnskabsbrugerne (90%) bekræftede, at de har en 

                                                             
69 Se Appendiks 5 – Tabel 2 

Tabel 5 - Besvarelse af hvem der skal sikre årsrapporten er retvisende, fordelt efter om respondenten har 
revisionserfaring fra tidligere. 
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forståelse for hvad revision af årsrapporten indebærer, mens kun 10 % svarede at det havde de ikke.70 For 

at klarlægge hvorvidt dette forholder sig således, fik regnskabsbrugerne som bekræftede, muligheden for 

at foretage en uddybning af begrebet. 

Det er svært at definere det korrekte svar, men en forklaring om at revisionen giver revisor mulighed for, at 

identificere væsentlige fejlinformationer, gennem en række specificerede handlinger, der er vurderet 

passende for virksomheden ud fra en risiko vurdering, virksomhedens transaktionsniveau og typer, samt 

øvrige forhold, ville være det mest oplagte. Et mere overordnet svar, vil indeholde at revisor skal 

konkludere om virksomhedens årsrapport er retvisende og viser selskabets økonomiske stilling uden 

væsentlige fejlinformationer, men samtidig at der er modtaget tilstrækkeligt revisionsbevis, til at kunne 

udforme konklusionen i påtegningen. 

En række af svarerne kan betegnes korrekte, set i forhold til ovenstående svar, f.eks. var… 

”Revisionen skal foretages af revisor, som udfører en række handlinger tilrettelagt efter lovens 
præmisser med hensyntagen til selskabets type, størrelse og branche”  – Besvarelse nr. 2 

… et af svarerne, og det må betragtes for at have en stor del af de korrekte elementer i besvarelsen. 

Regnskabsbruger angiver ikke formålet med revisionen, men besvarelsen må dog betegnes for at være af 

den mere korrekte type. Desuden nævnte en del af regnskabsbrugerne, at revisionen skulle sikre at 

årsrapporten udviser det retvisende billede af selskabets finansielle situation.  

”Årsrapporten skal udvise et korrekt billede af virksomhedens drift og økonomi.”  – Besvarelse nr. 6  

” Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og har derfor til opgave at sikre at årsrapporten er 
retvisende.”  –  Besvarelse nr. 26 

”Revisor skal vurderer risikoen for fejlinformation i regnskabet og dermed om regnskabet giver et 
retvisende billede af virksomheden.”  – Besvarelse nr. 16 

Begge svarerne er næsten korrekte, men besvarelsen mangler den del, hvor revisor sikre, at der ikke er 

væsentlige fejlinformationer i årsrapporten.  

”En revision medfører, at revisor udfører handlinger som sikrer af der kan afgives en påtegning med 

høj grad af sikkerhed for at elementerne er korrekte. Er dette ikke muligt modificeres påtegningen 

eller der afstås fra opgaven. En revision er således ikke en 100% garanti for et korrekt regnskab.” – 

Besvarelse nr. 28  

”Revisionen skal afdække eventuelle risici samt sikre at de i årsrapporten leverede tal er retvisende.”  
– Besvarelse nr. 14  

                                                             
70 Appendiks 4 – Spørgsmål 10 
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”Det er en kritisk gennemgang fra revisionens side, om årsrapporten er retvisende ud fra 
væsentlighed og risiko på de enkelte poster.”  – Besvarelse nr. 15 

Ovenstående er et par af de besvarelser, som kommer tættest på en tilstrækkelig forklaring. Da 

respondentgruppen indeholdt en række revisorer, burde der være en del besvarelse med korrekte svar. 

Med svar som disse, giver besvarelsesprocenten god mening, da de viser, at der er en relativ stor gruppe 

som forstår hvad revision indebærer. Flere af svarerne er mere generelle og giver anledning til, at en række 

af regnskabsbrugerne, ikke virker til at have en dybdegående forståelse for hvad revision indebærer, som 

de selv tror. 

” Gennemgang, afstemning og stikprøver fra revisor.” – Besvarelse 21 

” Gennemgang af selskabets balance og resultatopgørelse i henhold danske revisionsstandarder” – 
Besvarelse 32 

Citaterne viser, at mange af regnskabsbrugerne har en ide om hvad revision er, men med 90 %, som 

bekræftede at de vidste hvad revisionen indebærer, må det konkluderes, at en del af respondenterne ikke 

helt kan betegnes som at have ”en god forståelse for revision”. 

På trods af at hovedparten svarer, at de har god forståelse for hvad revisionen indebærer, har 

undersøgelsen vist, at de fleste har en ide om hvad revision af årsrapporten indebærer, men at ikke alle kan 

er give konkrete uddybninger. I Lighed med de tidligere undersøgelser, er det interessant at undersøge, om 

det er regnskabsbrugere med viden fra beskæftigelse i revisionsbranchen, som danner baggrund for 

besvarelsen. De mest uvidende må være respondenterne, som har registreret sig under ”andet”, og en 

analyse af svarerne, viser da også at flere af disse, har lidt viden, men er langt fra at kunne svarer 

fyldestgørende på spørgsmålet. 

”Er indforstået med at revisors gennemgang "kun" er en overordnet gennemgang af enkelte forhold, 
og dermed ikke kommer til bunds i alt. Dette er naturligvis forståeligt set i forhold til revisionens 
omfang og omkostning forbundet hermed.” – Besvarelse nr. 9 

Den generelle holdning til svarerne må dog være, at der er en god viden omkring hvad revisor foretager sig, 

mens ingen rigtig har beskrevet hvad formålet med revisionen er.  

Under gruppen af respondenttypen ”ledelse”, har hovedparten svaret, at de har god forståelse for hvad 

revisionen indebærer. Det er interessant, at så mange mener de har god forståelse for revisionen, og som 

det ses i Tabel 6 mener kun 12 %, at de ikke har god forståelse for hvad revisionen indebærer. Det er 

interessant, da det ikke forventes at ledelsen generelt har god forståelse for hvad revisionen indebærer. 
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Gennemgangen af svarerne viser, at en del af respondenterne tidligere har arbejdet som revisorer, og på 

baggrund af dette mener, at de har en god forståelse for revision. Dette giver også god mening, men når 

regnskabsbrugernes forklaringer gennemgås, giver det anledning til at tro, at ikke alle har så meget 

forståelse for revisionen, som de selv mener. 

”At revisor finder de fejl, som der eventuelt er opstået i løbet af året. Samt sikre sig tallene er 
rigtige.” – Besvarelse nr. 36 

”Ledelsen har ansvaret for årsrapporten revisionens skal sikre sig at det sker efter gældende 
regnskabsregler.” – Besvarelse nr. 8 

Ovenstående er to svar, som tydeligt indikerer, at langt fra alle har den rette forståelse for hvad revisionen 

indebærer. Dette er yderligere en indikation på at viden fra erfaring i revisionsbranchen, er vigtig i forhold 

til at have den rette forståelse for hvad revisionen indebærer. En tredjedel af respondenterne i gruppen, 

som mener de har en god forståelse, har tidligere arbejdet i revisionsbranchen, mens den resterende to 

tredjedele ikke har revisionserfaring.  Gennemgangen af besvarelserne viser ikke indikationer på, at viden 

er vigtigt for at undgå forståelses- og forventningskløften.  

Ledelse med revisionsbaggrund:  

”Ekstern konsulent gennemgår årsrapport for at se om der er fejl, mangler eller udeladelse i det 

retvisende billede af virksomheden.” – Besvarelse nr. 17 

”Sikre at informationerne der afgives ikke er misvisende samt at retningslinierne for udarbejdese af 

årsrapport er efterlevet.” – Besvarelse nr. 25 

Tabel 6: Har du en god forståelse for, hvad en revision af årsrapporten indebærer? 
(respondenttype: Ledelse) 
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Ledelse uden revisionsbaggrund:  

”Det er en uvildig påtegning fra revisor som sikrer (stikprøvevis) at gældende regler på er overholdt 

og at data er retvisende.” Besvarelse nr. 5 

”Revision af årsrapporten indebærer, at de oplysninger ledelsen benytter stikprøvevis checkes af 

revisoren, som desuden sikrer at lovkrav overholdes.” – Besvarelse nr. 22 

Hovedsageligt har det vist sig, at forklaringerne er mere specifikke for regnskabsbruger, som er en del af 

ledelsen, men har revisionserfaring. Det fremstår ikke tydeligt, og der er ikke beviser for, at viden giver 

regnskabsbrugerne en større forståelse for hvad revisionen indebærer. Den er mere tydelig, hvis der 

foretages en sammenligning med aktionærer/ejere, da besvarelserne her, ikke gav nogen overbevisning 

om, at de har forståelsen. 

”Kontrol af, at de afleverede data er korrekte og retvisende.” – Besvarelse nr. 3 

Revisionen er en trediemands revidering af årsrapporten - årsrapportens indhold er dog ledelse / 

bestyrelsens ansvar.” – Besvarelse nr. 18 

Som det ses på ovenstående, er forklaringerne væsentlig mindre specifikke, og revisionen benævnes som 

en kontrol, hvilket kan give anledning til at tro, regnskabsbrugeren mener revisor er en forstyrrende faktor i 

udarbejdelsen af årsrapporten. Det andet svar giver heller ikke en sikkerhed for, at forståelsen for 

revisionen er tilstrækkelig, da det i stedet giver foranledning til, at tro aktionæren mener bestyrelsen ikke 

er en del af ledelsen. 

Dette indikerer, at manglende viden er et relevant parameter, for at forståelses- og forventningskløften 

opstår. Ser man på selve forståelses- og forventningskløften mellem forventningerne til revisionen og hvad 

revisionen indebærer, står det også klart, at der er en forståelses- og forventningskløft. Det ses ved, at en 

række af regnskabsbrugerne mener det er revisors job at gennemgå data og sikre rigtigheden, hvilket 

følgende svar giver en indikation på: 

”Årsrapporten skal udvise et korrekt billede af virksomhedens drift og økonomi.” 

Det virker som om regnskabsbrugeren forventer revisor skal sikre, at årsrapporten udviser et korrekt 

billede af virksomhedens finansielle stilling. Dette giver ingen indikation på, hvordan regnskabsbrugeren 

forventer revisor når frem til, at kunne sikre årsrapporten viser et korrekt billede af virksomhedens 

finansielle stilling. 
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”Er indforstået med at revisors gennemgang "kun" er en overordnet gennemgang af enkelte forhold, 

og dermed ikke kommer til bunds i alt. Dette er naturligvis forståeligt set i forhold til revisionens 

omfang og omkostning forbundet hermed.” 

Her giver respondenten udtryk for, at det er omkostningerne forbundet med revisionen, som afgør hvor 

specifik en gennemgang af årsrapporten revisor foretager. Handlingerne bør revisor udvælge på baggrund 

af de risici, som revisor identificerer i forbindelse med planlægning, og på baggrund af sagens økonomi. 

”Gennemgang, afstemning og stikprøver fra revisor.” 

Ovenstående indikerer en forståelseskløft omkring revisionens formål. Der fremkommer indikationer på, at 

der ikke er konsensus mellem regnskabsbrugere og revisor, omkring hvad det betyder når revisor udfører 

en revision. Trods det, viser undersøgelsen også, at der er en del grundviden, som gør at forståelseskløften 

måske ikke er så stor som det kunne forventes. Dette kan eventuelt være fordi flere revisorer beskæftiges i 

erhvervslivet end tidligere samt at der i dag er tættere kontakt mellem revisor og klienten. 

3.2.4. Hvordan forstår regnskabsbrugerne påtegningen? 
Hovedparten af regnskabsbrugerne har en relativ god forståelse for hvad revisionen indebærer. I princippet 

er det mere væsentlig, at der ikke er nogen forståelses- og forventningskløft i forbindelse med revisors 

påtegning, da det er påtegningen som regnskabsbrugeren skal forholde sig til. Analysen i dette afsnit, vil 

derfor omhandle revisionspåtegningen og regnskabsbrugerens forståelse heraf, samt en vurdering af om 

der er indikationer på, at viden er et væsentligt parameter i forståelses- og forventningskløften. 

I lighed med forrige undersøgelse, har regnskabsbrugerne en tro på, at de har forstand på hvad det 

indebærer at revisor afgiver sin revisionspåtegning. Det bekræftes af, at 98 % af regnskabsbrugerne, er 

sikre på de har en forståelse for hvad revisors påtegning indebærer71. I selve spørgsmålet opstår den første 

forståelseskløft, da der er forskellig mening om, hvor meget regnskabsbrugeren skal kende til påtegningen, 

før der kan svares bekræftende. 

Et eksempel på, at det måske ikke er alle regnskabsbrugerne, som har forståelsen for hvad en 

revisionspåtegning indebærer, ses ved at 34 %72 af regnskabsbrugerne anvender årsrapporter sjældnere 

end månedligt. Det kan være korrekt, men det virker ikke naturligt at regnskabsbrugere som ikke anvender 

årsrapporter oftere, har en god forståelse for hvad påtegningen af årsrapporten indebærer. 

                                                             
71 Appendiks 4 – Spørgsmål 11 
72 Se Tabel 7 
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Det ses samtidig, at regnskabsbrugerne som svarede, at de bruger årsrapporter sjældnere end månedligt, 

var der kun 28 % som tidligere havde været beskæftiget i revisionsbranchen73. Af dette kan det udledes, at 

det ikke er korrekt, at disse har tilstrækkelig viden til, at have den rette forståelse af påtegningens 

betydning for årsrapporten. 

Når de forskellige svar analyseres, giver det også en formodning om, at regnskabsbrugerne ikke har forstået 

hvad påtegningen omfatter. En række svar er møntet mod revisor, hvor der f.eks hentydes til at revisor 

fraskriver sig sit ansvar, på trods af revisor tager et højt honorar. 

”et højt honorar og intet ansvar (smart)” 

”Revisor's ansvarfraskrivelse.......” 

”Standard påtegning, hvor de fratager sig selv et ansvar for forhold, som de ikke kender til. Samtidig 

er forholder revisionen sig kun til det bagudrettede forløb, og er dermed ingen garanti for fremtidigt 

forløb.” 

Svarene er indikationer på, at regnskabsbrugeren ikke forstår påtegningens indhold, samt hvilket ansvar 

revisor har overfor omverdenen i forbindelse med at revisor påtegner årsrapporten. Kommentaren om at 

revisor tager et højt honorar og intet ansvar, tyder også på at regnskabsbrugeren ikke har indblik i 

revisionsbranchen eller forståelse for det ansvar underskrivende revisor har overfor regnskabsbrugerne.  

Endvidere kommenteres at revisor kun forholder sig til det bagudrettede forløb. Dette er forkert, da revisor 

i forbindelse med revisionen, skal udfører handlinger vedrørende virksomhedens forventninger om forsat 

                                                             
73 Se Tabel 8 

Tabel 8 - Vandret: Har du tidligere arbejdet i revisionsbranchen? 
Lodret: I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din 
dagligdag? 

Tabel 7 - I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din 
dagligdag? 
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drift i de kommende 12 måneder.74 Dette er tegn på, at forventning og forståelse af revisors påtegning, ikke 

stemmer overens med standarder og lovgivning. 

Mange af regnskabsbrugernes besvarelse er lighed med forrige analyse, tæt på den korrekte beskrivelse af 

revisorpåtegningens indhold. Som oftest er besvarelsen, at påtegningen er stedet, hvor revisor giver udtryk 

for om årsrapporten er retvisende.  

”et udtryk for hvorvidt revisor kan påtegne årsrapporten så den giver et retvisende billede.” 

”Revisor påtegner at selskabets årsrapport er retvisende og uden fejl.” 

Dette er i princippoet korrekt, men besvarelsen er ikke omfattende nok til at dække hele forklaringen af 

påtegningen. Det er mere korrekt som enkelte af regnskabsbrugerne siger… 

”Revisor udtaler sig om årsrapporten på baggrund af revisionen.” 

… da revisor benytter påtegningen til at afgive sin konklusion på årsrapporten. Dette indebærer ikke kun en 

konklusion om årsrapporten er retvisende, men også en konklusion på øvrige handlinger, som 

standarderne og loven foreskriver at revisor skal udfører. Her kan der være tale om vurderingen af: 

- Interne kontroller 

- Besvigelses risici 

- Going Concern 

Hvis der foretages en sammenligning mellem f.eks. regnskabsbruger som til dagligt arbejder som revisorer 

og regnskabsbrugere, som har en anden beskæftigelse, er det tydeligt at se forskellen i svarerne. Der 

signaleres mere viden om emnet, samt større kompetence fra regnskabsbrugere, som til dagligt er 

revisorer. 

”Revisor skriver under på, at det af ledelsen aflagte regnskab giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med den regnskabsmæssige begrebsramme som årsrapporten er aflagt efter. 

Revisionspåtegningen er regnskabsbrugers garant for at eventuelle fejl i årsrapporten ikke vil påvirke 

brugernes beslutninger.” - Revisor 

”Påtegningen indebærer at selskabets revisor mener at årsrapporten er retvisende i forhold til 

selskabets finansielle situation. Endvidere er der mulighed for at tage forbehold eller have 

supplerende oplysninger.” - Revisor 

”at revisor har udført nogle arbejdsopgaver for at sikre, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl 

og misinformationer.” - Andre75 

                                                             
74 Se beskrivelse heraf i kapitel 2.4.3. 
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”Jeg mener, at ved revisor´s påtegning af årsrapporten påtager revisoren sig ansvaret for, at 

årsrapporten er retvisende.” - Andre 

Ved en gennemgang af de fire besvarelser, ses forskellen på viden omkring påtegningen, da besvarelsen fra 

revisorerne er væsentlig mere konkrete, end svarerne fra regnskabsbrugerne som ikke er revisorer. Så 

trods det, at analysen ikke giver anledning til at tro, der er en forståelses- og forventningskløft på dette 

område, har regnskabsbrugernes uddybende besvarelser indikeret at der er en forståelses- og 

forventningskløft tilstede. 

Der er heller ikke nogen sikre indikationer på, at erfaring og viden er baggrunden for forståelseskløften. 

Men de ovennævnte citater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at det tyder på at branchekendskab (og 

deraf viden/manglende viden) er væsentlig for at forståelseskløften er til stede. 

3.2.5. Sammenfatning af første tese 
Med ovenstående analyse af besvarelserne fra spørgeskemaet, har det været formålet at få bekræftet at 

regnskabsbrugere generelt tror det er revisor, som har ansvaret for at aflægge en retvisende årsrapport. 

Gennemgangen viste at regnskabsbrugerne i væsentlig grad ved, at det ikke er revisor, som har ansvaret for 

at aflægge årsrapporten eller sikre den er retvisende, men at det er ledelsens pligt. I begge analyser vidste 

ca. 70 % af regnskabsbrugerne, at det er ledelsen som har pligten, mens cirka 30 % forventede det var 

andre end ledelsen som havde ansvaret. 

Hypotesen blev deraf ikke bekræftet, men da 16% svarede at det var revisors ansvar at aflægge en 

retvisende årsrapport for virksomheden, må det betyde at hypotesen alligevel til dels er sand. Det andet 

formål med afsnittet var, at identificere om viden var et af parametrene, som danner grundlag for 

forståelses- og forventningskløften eksistens. 

Gennemgangen viste, at der var forskel på om regnskabsbrugerne var beskæftiget i revisionsbranchen eller 

ej, samt om regnskabsbrugeren tidligere havde været ansat i revisionsbranchen. Det var ikke markant 

forskel i besvarelserne, men nok til at se indikationer på, at viden er et væsentligt parameter i forbindelse 

med at forståelses- og forventningskløften opstår.  

                                                                                                                                                                                                          
75 Udtalelsen er udvalgt blandt gruppen af respondenter, som har svaret at de i dagligdagen har et job, som er andet i 
de nævnte muligheder. 
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3.3. ”Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering af selskabets evne til at forsætte 
driften.”  

For at vurderer hvorvidt denne tese kan be- eller afkræftes, vil der foruden det indhentede data fra det 

udsendte spørgeskema, søges information i den tidligere gennemgåede teori der knytter sig til tesen.  

Teorien fra kapitel 2 vil danne udgangspunkt, hvor der lægges primær fokus på de områder, som knytter sig 

til tesen. Herunder vil teorien for hvilket ansvar henholdsvis ledelse og revisor har blive inddraget samt den 

mere praktiske tilgang til going concern forudsætningen, for at kunne sammenholde teorien med 

regnskabsbrugernes svar. 

Den empiriske tilgang vil også tage udgangspunkt i teorien omkring den regnskabsmæssige behandling af 

going concern forudsætningen.  

Som et yderligere aspekt i gennemgangen af regnskabsbrugernes svar, vil der blive knyttet paralleller og 

nedenfor opstillet potentielle identificerede forventnings- og forståelseskløfter, som vil forsøges be- eller 

afkræftet gennem regnskabsbrugernes svar og de tendenser der identificeres ud fra dette.  

Således vil der i det efterfølgende blive lagt fokus på regnskabsbrugernes opfattelse af den teori som de 

forventes, at have et vidst kendskab til, bl.a. gennem deres beskæftigelse samt erfaring.  

Denne empiriske tilgang skal afslutningsvis give et billede af, hvorvidt der opstår en forventningskløft 

og/eller en forståelseskløft, hvor regnskabsbrugerne ikke har den korrekte opfattelse af ansvarsfordelingen 

ved going concern forudsætning og som resultat heraf kunne be- eller afkræfte den opstillede tese ovenfor.  

3.3.1. Empirisk analyse af revisors rolle i forbindelse forsat drift 
Som tidligere nævnt tager hypotesen sit udgangspunkt i den regnskabsmæssige behandling af going 

concern, hvor undersøgelsen er foretaget for at afgøre hvorvidt regnskabsbrugerne har forståelse for 

hvilken rolle henholdsvis ledelsen og revisor har, ved vurdering af om selskabet er en going concern. 

Grundet fokus i opgaven er danske klasse C virksomheder, lægges der i det teoretiske grundlag vægt på den 

danske regulering, på trods af reguleringen sker både nationalt og internationalt. 

Ansvar for aflæggelse af årsrapporten 

Årsregnskabsloven opstiller en klar forudsætning om, at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten og 

jf. ÅRL § 13, litra 4, er det en af forudsætningerne for aflæggelsen af årsrapporten, at den aflægges efter en 

overbevisning om selskabet er en going concern. Bedømmelsen heraf skal foretages af ledelsen og det er 

revisors ansvar, at klarlægge om det er foretaget de fornødne handlinger samt om disse er dokumenteret 

tilstrækkeligt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisor gøre ledelsen opmærksom herpå og sørge for den 
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nødvendige dokumentation udarbejdes og giver overbevisningen om, at virksomheden kan forstsætte 

driften. Regnskabsbrugerne er blevet forespurgt omkring hvem de mener, der har ansvaret for, at selskabet 

aflægger en retvisende årsrapport  og for at undersøge hvorvidt de har kendskab til forudsætningen om at 

det er ledelsens fulde ansvar, at gøre dette.  

Som det ses i Tabel 976 er respondenterne er delt op i 4 kategorier og ved svarene fra den første gruppe, 

aktionærer/ejere, har der ikke været en entydig tendens til, hvem de mener har ansvaret. 25 % af de 

adspurgte mener det er revisors ansvar, hvorimod en anden fjerdel mener det er aktionærerne, der har 

ansvaret for at aflægge årsrapporten.  De sidste 50 % af de adspurgte regnskabsbrugere mener derimod, 

det er ledelsen som har ansvaret for aflæggelsen. Det er således i denne kategori ikke entydigt, om 

regnskabsbrugerne har den fornødne viden omkring ansvarsfordelingen i forbindelse med 

regnskabsprocessen og derved opstår både forståelses- og forventningskløften. Forkerte forudsætninger 

kan derfor anvendes ved gennemgangen af regnskabet, og herved risikeres det, at der drages forkerte 

konklusioner, grundet forkerte forventninger til betydningen af årsrapporten.  

Den anden gruppe som er forespurgt i spørgeskemaet er ledelsen, hvoraf 4 % mener, det er andre end de 

foruddefinerede grupper, som har ansvaret for aflæggelsen af regnskabet. Nærmere specifikt tales her om 

at det er økonomichefen, hvilket ikke direkte kan anses som værende ukorrekt, da økonomichefen også kan 

være en del af ledelsen i mindre virksomheder. Herudover mener 13 % af regnskabsbrugerne, at det er 

revisors ansvar at udarbejde årsrapporten, hvilket er en mindre andel end hos aktionærerne, men dog skal 

det tages med i betragtningen, at antallet af adspurgte, er større i denne kategori end ved aktionærerne.  

Det må  forventes, at ledelsen har en relativ stor viden omkring ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten, 

da det er på ledelsen, ansvaret påhviler og de reelt kan ifalde ansvar hvis de ikke opfylder lovgivningen. 

                                                             
76 Tallene i tabellen er en krydsning mellem svarene fra spørgsmål 4 & 8. 

Tabel 9 - Respondenternes nuværende beskæftigelse i forhold til ansvaret 
for aflæggelsen af årsrapporten 
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Herved opstår muligheden for  forståelses- og forventningskløften, fordi ledelsen ikke har viden nok 

omkring hvem der har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten. Derfor kan det være svært for 

regnskabsbruger at gennemskue, hvorvidt der er tale om virksomhed, hvor ledelsen har opfyldt sit ansvar 

med hensyn til udarbejdelse af årsrapporten og derfor lever op til regnskabsbrugers forventninger.  

8 % af de adspurgte regnskabsbrugere mener det er ejeren, som har ansvaret for aflæggelsen af 

årsrapporten, hvilket heller ikke er i overensstemmelse med den korrekte antagelse.  

Langt hovedparten, ca 75 % af de adspurgte, mener det er ledelsen, som har ansvaret for at aflægge en 

retvisende årsrapport. Derfor er tendensen inden for denne respondentgruppe, at de adspurgte har en 

større forståelse for, hvem der har ansvaret for regnskabsaflæggelsen samt vurderingen af virksomheden 

efter going concern betragtningen. Denne tendens har sandsynligvis også sammenhæng med, at 33 % af 

respondenterne i gruppen ”ledelsen” har tidligere erfaring fra en revisionsmæssig baggrund. Dette vil alt 

andet lige give regnskabsbrugerne et bredere indblik i forståelsen af de regnskabsmæssige sammenhænge, 

end regnskabsbrugere som udelukkende har ledelsesmæssig erfaring.  

Undersøgelsen omfatter desuden revisorer, hvor det allerede inden påbegyndelsen af analysen, er en 

forventning til, at data vil vise en større viden omkring ansvarsfordelingen ved aflæggelse af regnskabet 

samt ansvaret for den indledende going concern vurdering. Revisor bør kende sin egen opgave i forbindelse 

med going concern vurderingen, hvor revisor skal foretage en vurdering af hvorvidt ledelsen har foretaget 

deres efter fyldestgørende parametre og dokumentationen er tilstrækkelig nok til, at revisor kan påtegne 

regnskabet med en bekræftende konklusion omkring den forsatte drift.  

14 % af de adspurgte revisorer mener det er aktionærernes ansvar, at aflægge årsrapporten, hvilket ikke 

stemmer overens med forventningen omkring, at revisor grundet branchekendskab bør vide hvem der har 

ansvaret. Det er udelukkende revisors opgave, at foretage en vurdering af, om den af ledelsen 

dokumenterede betragtning er tilstrækkelig samt  om den giver anledning til, at virksomheden ikke kan 

fortsætte sin drift i de kommende 12 måneder. Her er igen en forståelses- og forventningskløft, da denne 

gruppe af regnskabsbrugere forudsættes, at have forståelse for hvad begrebet indebærer og hvor ansvaret 

for bedømmelsen af forudsætningen ligger placeret. 

Problematikken i denne kategori ligger også i, at ikke alle de forespurgte regnskabsbrugere har en 

regnskabsmæssig forståelse der er dybdegående nok, da dele af respondentgruppen har begrænset 

revisionserfaring og herved ikke har beskæftiget sig dybdegående med going concern vurderingen. 
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Den sidste kategori af respondenter der er forespurgt udgøres af personer med meget forskellig baggrund, 

hvorved der implicit være en vis risiko for, at disse ikke har tilstrækkelig dybdegående viden omkring 

hvorvidt det er revisor eller ledelsen der foretager vurdering af om virksomheden er en going concern.  

Regnskabsbrugere i denne kategori udgøres primært af journalister og regnskabschefer, som ej heller giver 

et entydigt billede af, om der opnås en forståelse for hvem der har ansvaret for vurderingen. 20 % af 

regnskabsbrugerme mener det er revisors ansvar, hvorimod 30 % mener det er ejernes ansvar og det 

resterende 50 % mener det er ledelsen som bærer ansvaret.  

I forhold til den ovenstående gennemgang, har der været indikationer på, at regnskabsbruger har den 

fornødne viden, men også indikationer på dette ikke var tilfældet. Hovedsageligt har respondenterne haft 

tilstrækkelig viden omkring ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten og vurderingen going concern til 

revisors efterfølgende gennemgang. 

Desuden har der ved analysen klart været indikationer på tilstedeværelsen af forståelses- og 

forventningskløften, da det er essentielt, at regnskabsbrugere har forståelse for hvem der har ansvaret 

vurderingen af going concern betragtningen. Ellers kan der opstå forventninger til en gruppe, som intet 

ansvar har i forbindelse med vurderingen af virksomhedens fortsatte drift.  

Ansvar for going concern vurderingen  

Det er lige så vigtigt, at klarlægge hvorvidt regnskabsbruger overhovedet har forståelsen for hvad going 

concern vurderingen indebærer og ikke kun hvem der har ansvaret for selve vurderingen. Jævnfør den 

ovenstående analyse og analysen i kapitel 2, ses der indikationer på, at en stor del af respondenterne ikke 

har viden omkring ansvaret for aflæggelsen af regnskabet og i den forbindelse going concern vurderingen, 

hvorved der opstår en forskel mellem forventningerne, som ikke er afklaret. Derudover giver den 

eventuelle mangel på viden omkring begrebet, mulighed for udvidelse af forståelseskløften. 

Derfor vil den efterfølgende del af analysen tages udgangspunkt i, hvad regnskabsbruger forstår ved 

begrebet going concern samt deres fortolkning heraf. Som det første er der foretaget en analyse omkring 

regngskabsbrugerenes beskæftigelse, ansvaret for udarbejdelse af årsrapport samt om de adspurgte har 

kendskab til going concern. 
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I Tabel 10 og Tabel 1177 ses en opdeling af respondenterne efter beskæftigelse, kombineret med deres svar 

omkring hvem de forventer der har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten. Der er i nedenstående data, 

ligeledes indsat parameteret omkring deres  kendskab til begrebet going concern.  

I respondentgruppen med aktionærerne, mener 75 % af regnskabsbrugerne, at have kendskab begrebet 

going concern, hvorved der sker en forskydning i forhold til den tidligere analyse. I besvarelsen af hvem 

aktionærerne opfatter som værende dem der har ansvaret for regnskabsaflæggelsen, er der ikke 

enslydende svar i forhold til ovenstående. Således skabes her en mulighed for en forståelseskløft, i og med 

respondenterne ikke har det fornødne kendskab til begrebet going concern.  

Den anden kategori af regnskabsbrugere er personer i virksomhedernes ”ledelse”, heraf svarer 80 % af de 

adspurgte bekræftende til, at de kender til begrebet going concern. Der viser dog ingen stor forskydningen i 

forhold til fordelingen i forrige undersøgelse, da procentfordelingen på spørgsmålet om hvem forventer der 

                                                             
77 Tallene i tabellen er en krydsning mellem svarene fra spørgsmål 4, 8 samt 13. 

Tabel 10 - Respondenternes nuværende beskæftigelse i forhold til ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten samt 
regnskabsbrugere med kendskab til going concern 

Tabel 11 - Respondenternes nuværende beskæftigelse i forhold til ansvaret for aflæggelsen af 
årsrapporten samt deres kendskab til going concern. 
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har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten og kendskabet til going concern betragtningen er cirka på 

samme niveau. Det viser sig, at det primært er regskabsbrugerne som har svaret, at det er ledelsen der 

aflægger årsrapporten og derved foretager vurderingen af going concern, som bekræfter kendskab til going 

concern betragtningen. I de øvrige kategorier omkring hvem der har ansvaret er der kun sket mindre 

procentvise ændringer, grundet ændringen i totalen, da ikke alle adspurgte har bekræftet de kender 

begrebet going concern.  

I den kategori hvor størstedelen af dem, som afkræfter at have kendskab til begrebet going concern, svarer 

de at, det er ledelsen som har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten og således fremkommer der implicit 

en vis forventning til, at denne gruppe han en mere dybdegående viden omkring emnet, når en så stor 

andel giver det rette svar.  Men det vurders, at skyldes en skævvridning, grundet regnskabsbrugerne har en 

vis regnskabsmæssig forståelse, men ikke kender til begrebet going concern. Det viser således en vis 

indikation på, at enten har ledelsen ikke en forståelse der er dybdegående nok med hensyn til de 

regnskabsmæssige sammenhænge eller også er de nugældende regelsæt ikke klare nok.  

Gruppen af regnskabsbrugere som omfatter revisorer, svarer alle bekræftende på dette spørgsmål og har 

således kendskab til vurderingen af going concern. Dette var ligeledes forventningen, da de på daglig basis 

beskæftiger sig med begrebet samt lovgivningen for området. Ved denne gruppe af regnskabsbrugere er 

der således ikke indikationer på, at det gældende regelsæt er tvetydigt og uklart, eftersom alle her 

bekræfter. Dog kan der stadig være tvivl omkring alle regnskabsbrugerne i denne gruppe ved hvad 

begrebet indebærer, eller om de blot har hørt om det.  

Den sidste gruppe af respondenter er som før nævnt primært journalister og regnskabschefer. Her svarer 

20 %, at de ikke kender til begrebet going concern. I denne gruppe, er det forventet, at ikke alle har den 

samme viden, da de ikke har en regnskabsmæssig baggrund. Dette bekræftes yderligere ved, at de 

regnskabsbrugere som har svaret afkræftende på om de kender begrebet, ved spørgsmålet omkring 

ansvaret for regnskabsaflæggelsen, svarede enten at ejerne eller revisor har ansvaret. Derfor indikeres det 

tydeligt, at der er en forventningskløft, både ved det første spørgsmål, men også set ud fra svarerne ved 

dette spørgsmål. I denne kategori af regnskabsbrugere kan det diskuteres om den manglende 

regnskabsmæssige viden og manglende kendskab til gældende lovgivning, gør at de adspurgte har denne 

holdning. 

Ses det samlede billede, svarer 13 %, at de ikke kender til begrebet going concern, og dette viser at 

forventningskløften er tilstede. Dette ses som ovenforbeskrevet hovedsageligt ved, at der ikke er en klar 

tendens, hvis ikke respondenten har været inden for revisionsbranchen eller arbejder med det til dagligt. 
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Når det er identificeret, at ikke alle de adspurgte har tilstrækkelig forståelse for hvad begrebet indebærer, 

er det interessant, at undersøge om de som har svaret bekræftende, reelt også ved hvad begrebet going 

concern betyder.  

I forbindelse med spørgsmålet omkring kendskab til going concern begrebet, blev regnskabsbrugerne bedt 

om at uddybe, hvad de mener begrebet betyder, såfremt de har svaret bekræftende til, at de har kendskab 

til begrebet78. Svaret her bør være i retning af, ”at der er grundlag for forsat drift i minimum 12 måneder 

efter balancedagen, som dog kan være længere såfremt der findes behov for dette”. Ved gennemgang af 

regnskabsbrugernes svar er tendensen, at respondenterne har forståelse for, at der er tale om en 

begrænset tidsperiode med forsat drift. Der er til gengæld ikke enighed om hvornår denne periode starter 

og hvor længe perioden strækker sig over. Som eksempel har en respondent svaret, at årsrapporten er 

”fremlagt og revideret for fremtidig drift” 

når der er tale om going concern. Således indikeres her, at regnskabsbrugere kan have den opfattelse, at 

når der er omtalt going concern, er der sikret fremtidig drift og der tages ikke højde for den yderligere 

information i årsrapporten som kan være angivet.  

Herudover svarer en del af regnskabsbrugerne, at der er tale om et forsættende selskab, men som før 

nævnt er der forskel på om de adspurgte har forståelse for tidshorisonten. To af respondenterne svarer, at 

going concern 

 ”sikrer virksomhedens fremtidige eksistens”  

 ”at virksomheden kan forsætte driften i en overskuelig periode”.   

Ingen af disse udsagn giver et tidsperspektiv som er måleligt og derved kan der sættes spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt regnskabsbruger har forståelse for tidshorisonten. 

Dette kan understreges ved nedenstående regnskabsbrugeres svar, hvor de anfører der er tale om en 

periode på minimum 12 måneder, men der anføres ikke hvornår denne strækker sig fra. Her kan det ikke 

afgøres om det er ved årsafslutningen eller påtegningstidspunktet, hvilket ifølge lovgivningen og ikke 

mindst i praksis er meget essentielt.  

”Regnskaber aflægges efter en grundlæggende forudsætning om going concern - nemlig den, at 

virksomheden drives i minimum 12 måneder frem. Dette har indvirkning på bl.a. værdiansættelse af 

aktiver. ”  

                                                             
78 Se appendiks - Spørgsmål nr. 13. 
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”Forsat drift de næste 12 måneder” 

 ”Årsrapporten aflægges under forudsætning af forsat drift på en periode på min. 12 måneder” 

Desuden er der andre resnskabsbrugere som har forståelsen og anfører meget præcist hvad de forstår ved 

betragtningen og den tidsmæssige placering, hvilket ses anført nedenfor i eksemplerne .  

”Ved fortsat drift forstås at revisor udtaler sig om virksomheden de næste 12 måneder frem baseret 
på revisionen. De 12 måneder er fra den dag, årsrapporten dateres til.” 

”ÅRL § 13 om grundlæggende forudsætninger, 4 punkt: Driften af en aktivitet formodes at fortsætte 
(going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte" 

Ud fra de ovenstående eksempler er det således ikke muligt, at drage en konklusion med hensyn til om 

regnskabsbrugerene kan grupperes således der enten er forståelse for going concern princippet eller ej. 

Men i det udsendte spørgeskema er regnskabsbbrugeren desuden forespurgt om de ved hvad det betyder 

et selskab er en going concern.79  

I denne del af spørgeskemaet bliver alle regnskabsbrugere stillet spørgsmålet og ikke kun som tidligere, 

hvor dem der kendte begrebet skulle svare uddybende. Således vil der opstå et mere nuanceret billede, da 

regnskabsbrugerne som ikke har den samme regnskabsmæssige forståelse, vil komme med deres 

fortolkning af begrebet.  

Som udgangspunkt kender 8 % af regnskabsbrugerne ikke begrebet, da der angives et blankt svar. 

Herudover angiver resten af regnskabsbrugerne et svar, men meget forskelligt hvor fyldestgørende svaret 

er. Omkring 60 % af regnskabsbrugerne besvarer spørgsmålet med, at den forsatte drift skal være 

gældende minimum 12 måneder, men igen viser tendensen, at placering af de 12 måneder, ikke er klar for 

regnskabsbrugerne. Den resterende andel af regnskabsbrugerne svarer meget forskelligt på spørgsmålet, 

men gældende for dem alle er, at de ikke besvarer det, med et svar der indikerer at de har forstået 

begrebet.  

For at eksemplificere dette, er udvalgte regnskabsbrugeres besvarelse fortolket nedfor. 

”At det vurderes om selskabet har mulighed for at overleve” 

Regnskabsbruger besvarer spørgsmålet med, at virksomheden har mulighed for at overleve, hvilket ikke 

kan betegnes som forudsætningen, da der er tale om at ledelsen skal have en klar forventning, som kan 

underbygges, om virksomhedens grundlag for forsat drift. Denne tilgang giver i stedet anledning til en 

forkert forventning som regnskabsbruger, da årsrapporten ville være aflagt på et forkert grundlag. 

                                                             
79 Se appendiks 4 - Spørgsmål nr. 14. 
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”Vi har ikke anvendt Going Concern” 

En anden regnskabsbruger svarer ovenstående, hvilket tydeligt viser tilstedeværelsen af forståelseskløften. 

Såfremt ledelsen aflægger en årsrapport der ikke opfylder lovgivningen, herunder going concern 

betragtning, vil det ikke være retvisende. Så en fraskrivelse af going concern betragtningen vil være i strid 

med lovgivningen og således give anledning til misfortolkninger. 

”At virksomheden ikke forventes at gå konkurs eller lign.” 

”Det betyder at selskabet ikke er gået konkurs” 

”At selskabet fungerer uden en trussel om likvidation for en overskuelig fremtid” 

De ovenstående tre svar giver tydelige indikationer på, at hvis virksomheden er en going concern, mener 

regnskabsbrugerne, at der nærmest er garanti for at virksomheden ikke går konkurs. Vurderingen af going 

concern betragtningen forventes nærmest, at opstille en form for fremtidig driftsgaranti og såfremt det 

ikke er tilfældet, kan ansvaret placeres hos revisor.  

Således er der endnu en indikation på, at forståelses- og forventningskløften er større end først antaget, da 

regnskabsbrugerne opfatter begrebet forkert og samtidig forventer en garanti der ikke stilles. 

”At vi mener, at selskabet kan overleve næste dag, uge mv.” 

”At man tvivler på, virksomheden overlever mere end 12 måneder” 

De to ovenstående besvarelser er ligledes eksempler på, at der ikke er klarhed omkring hvad begrebet 

indebærer. De første regnskabsbruger mener, at going concern betragtningen indebærer den forsatte drift 

er meget tidsbegrænset. Der kan ud fra dennes synspunkt således være tale om en meget begrænset 

periode på ned til en uge, hvilket jævnfør lovgivningen ikke er tilfældet.  

De anden regnskabsbruger opfatter begrebet som værende et tegn på, virksomheden ikke kan forsatte sin 

drift ud over de 12 måneder, som er udgangspunktet for betragtningen. Som anført i lovgivningen, skal der 

såfremt det findes nødvendigt foretages yderligere handlinger, hvis der er indikationer på usikkerhed om 

fortsat drift i den nærliggende periode efter de 12 måneder. Derfor vil en indikation på f.eks. afvikling af 

hovedaktiviteten betyde tvivl om den forsatte drift og derved bør således foretages handlinger der 

underbygger driften kan forsætte eller revisor må give regnskabet en modificeret konklusion.  

Ved analysen på regnskabsbrugernes svar vedrørende om en virksomhed er en going concern, er der et 

stort spænd mellem hvorvidt regnskabsbrugerne har forstået  going concern betragtningen og ikke mindst 

om den er forstået korrekt. I omkring 60 % af besvarelserne har regnskabsbrugerne tilnærmelsesvis den 

korrekte opfattelse af begrebet, mens der i de øvrige 40 % af svarene er en ukorrekt opfattelse. Således 
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bliver grundlaget for forståelses- og forventningskløften igen mere tydeligt, ved at ikke alle 

regnskabsbrugerne har den korrekte opfattelse af begrebet og derved ej heller den korrekte forventning til 

hvad vurderingen skal indeholde og ikke mindst den anførte konklusion i revisors påtegning. Herved opstår 

der en forståelses- og forventningskløft mellem det som er revisors og ledelsens rolle i henhold til tesens 

indhold.   

For at kunne be- eller afkræfte tesens ordlyd, vil der afslutningsvis blive foretaget en vurdering af, om det 

er regnskabsbrugernes opfattelse, at det rent praktisk er ledelsens eller revisors ansvar at foretage going 

concern vurderingen. Dette vil sammenholdt med de øvrige analyser på det mere overordnede niveau og 

klarlægge hvorvidt den opstillede tese kan bekræftes eller ej, ud fra regnskabsbrugernes svar og herved 

finde frem til om regnskabsbrugerne har den korrekte opfattelse af, hvem der har ansvaret for going 

concern vurderingen. 

Svarerne analyseres uagtet om regnskabsbrugerne mener de har kendskab til begrebet eller ej. 10 % af 

regnskabsbrugerne har således afgivet et blankt svar og må derfor antages som ikke at have viden om det 

pågældende spørgsmål.80 

Omkring 50 % af regnskabsbrugerne tilkendegiver, at det er ledelsen der foretager vurderingen, mens det 

er revisor der gennemgår ledelsens overvejelser og dokumentation i relation hertil, for at sikre going 

concern betragtningen er opfyldt.  

De resterende 50 % af de adspurgte som afgiver svar, har meget forskellige tilgangsvinkler til hvordan de 

fordeler ansvaret mellem revisor og ledelsen ved vurderingen. Men gældende for de resterende svar er, at 

det ikke fremgår tydeligt, at det er ledelsen der bærer ansvaret for at udarbejde vurderingen. I det 

efterfølgende er der taget eksempler ud fra de svar der er modtaget, for at underbygge hvorvidt 

regnskabsbrugerne har opfattet ansvarsfordelingen. 

De modtagne svar kan inddeles i 4 kategorier, hvoraf den første allerede er omtalt og omhandler de 

regnskabsbrugere der mener det udelukkende er ledelsens ansvar at foretage vurderingen. Desuden er der 

en del af regnskabsbrugerne som mener ansvaret er delt mellem revisor og ledelsen, samt nogle der mener 

det udelukkende er revisors ansvar. Den fjerde gruppe er regnskabsbrugere som ikke giver et svar på 

ansvarsfordelingen, men blot opsummerer deres tilgang til vurderingen fra det tidligere spørgsmål.  

Regnskabsbrugerne som mener ansvaret er fordelt mellem revisor og ledelsen  udgør 30 % og nedenfor er 

udvalgte regnskabsbrugeres svar listet op.  

                                                             
80 Se appendiks 4, spørgsmål 15.  
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”Begge har ansvar for, at der er reelt grundlag for fortsat drift” 

”Begge parter skal foretage en vurdering af selskabets evne til going concern. Revisor skal foretage 
en uafhængig revision af ledelsens påstand” 

”De skal bruge al tilgængelig viden til henholdsvis at beslutte og vurdere om GC er realistisk” 

”At sikre at virksomheden evner fortsat at klare den daglige drift samt at virksomheden økonomisk 
kan bære fortsat drift” 

”Ledelsen og revisor skal oplyse evt. tvivl om going concern” 

”Begge skal vurdere om selskabet er ved at gå konkurs eller ej” 

”De skal vurdere om selskabet fortsat vil formå at køre rundt et år efter underskriften af regnskabet” 

”At de tror på at firmaet er i stand til at fortsætte i generelt uforandret tilstand” 

Ved alle ovenstående svar, er det i ordlyden gengivet, at de mener der er et delt ansvar mellem revisor og 

ledelsen, at foretage vurderingen og ikke mindst dokumenterer denne samt videreformidle konklusionen til 

regnskabsbruger. Besvarelsen her indikerer således, at denne gruppe af regnskabsbrugerne ikke har den 

korrekte opfattelse af ansvarsfordelingen og således bekræfter, at de opfatter ansvarsfordelingen som 

tesen foreskriver. 

 Den tredje gruppering af svarene omfatter de regnskabsbrugere som mener det udelukkende er revisors 

ansvar, at foretage vurderingen af going concern betragtningen, disse udgør omkring 10 % af 

respondenterne. Nedenfor ses udvalgte svar fra det udsendte spørgeskema. 

”Revisor skal beregne, ledelsen behøver ikke beregne, de kan nøjes med en vurdering” 

”Revisor skal skrive i årsrapporten, hvis der er problemer hermed” 

Disse regnskabsbrugere har ligesom ovenstående gruppe en forkert opfattelse og bekræfter afhandlingens 

tese. 

Den sidste gruppe er regnskabsbrugere som blot er kommet med deres holdninger til betragtningen, og 

omfatter omkring 10 % af den samlede mængde af svar. Der er ikke opstillet eksempler på disse, da 

antagelserne er meget forskellige og der kan ikke drages en generel tendens, udover at regnskabsbrugerne 

ikke har den korrekte tilgang, da det er ledelsen som har ansvaret for udarbejdelsen og dokumentation 

heraf.  

3.3.2. Sammenfatning af anden tese 
Den ovenstående analyse har haft til mål at be- eller afkræfte tesen omkring ansvarsfordelingen med 

hensyn til overvejelser og vurdering af going concern betragtningen. Som udgangspunkt er udvalgte data 

fra de udsendte spørgeskema analyseret og følgende konklusioner kan drages. 
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Regnskabsbrugerne er både alders- og beskæftigelsesmæssigt bredt placeret og får at kunne opstille en 

forventning omkring deres viden, er der søgt information om deres tidligere erfaring med revision, da 

regnskabsbrugere med revisionserfaring må forventes at have et større kendskab til going concern 

vurderingen. Ved analysen blev det bekræftet, at 33 % af de adspurgte har erfaring med revision fra 

nuværende eller tidligere jobs. 

Derudover er det undersøgt om regnskabsbrugerne har en forståelse for ansvarsfordelingen mellem ledelse 

og revisor, for at kunne få yderligere input til at afgøre om tesen er opfyldt. Regnskabsbrugerne har meget 

forskelligartede svar, hvilket primært skyldes deres beskæftigelse og erfaring.  

Efterfølgende er det derfor forsøgt klarlagt hvorvidt regnskabsbrugerne har en klar opfattelse af going 

concern betragtningen og her svarer 13 %, at de ikke ved hvad den indebærer. Regnskabsbrugerne er 

endvidere forespurgt til deres viden omkring betydningen af, et selskab er en going concern. Her opstår der 

igen meget forskelligartede svar, hvor flere af regnskabsbrugerne har den korrekte opfattelse, men hvor en 

lige så stor andel har det modsatte. 

For at afgøre om regnskabsbrugerne har den korrekte opfattelse af ansvarsfordelingen, er der forespurgt 

hvorledes ansvaret er fordelt ved going concern betragtningen. Som tidligere, er der et meget bredt felt af 

svar som ikke giver et entydigt billede af regnskabsbrugernes opfattelse. Omkring 50 % af 

regnskabsbrugerne har den korrekte opfattelse, men den resterende del har et meget bredere svar. De 

øvrige regnskabsbrugere mener ansvaret enten er revisors eller fordelt mellem ledelsen og revisor.  

Efter at have foretaget analysen, viser det at regnskabsbrugernes beskæftigelse og erfaring har en stor 

indflydelse på fordelingen af svar. Der er stor sammenhæng mellem antallet af personer som svarer 

bekræftende til, at have revisionsmæssig erfaring og angiver korrekte beskrivelser af going concern 

begrebet og den dertilhørende korrekte ansvarsfordeling. 

Det samme gør sig gældende når regnskabsbrugernes svar fordeles ud på hvilken beskæftigelse de har til 

daglig, hvor revisorer igen har en højere svarprocent, grundet de har den konkrete viden omkring going 

concern vurderingen. 

Derfor kan tesen omkring hvorvidt regnskabsbrugerne mener ansvaret for going concern betragtningen skal 

lægges, hverken be- eller afkræftes. Derimod har regnskabsbrugernes erfaring vist, at revisorer, som 

forventet, er dem der har den mest dybdegående viden. Derimod har en stor del af ledelse og aktionærer 

ikke den viden, som det kan forventes de bør have, når de sidder som interessenter i en virksomhed. Den 
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sidste kategori der primært omfatter journalister, har ej heller haft en dybdegående viden, hvilket de på sin 

vis bør have, når de videreformidler budskaber omkring offentliggjorte regnskaber mv. til tredje mand.  

Således er der grundlag for både en forståelses- og forventningskløft, når regnskabsbrugerne i mellem 

grupperingerne, og samtidig også internt i grupperne, kan have meget forskellig opfattelse af begrebet og 

ikke mindst forventninger til hvem der skal foretage og dokumenter overvejelser og handlinger. 

3.4. ” Påtegningen opfattes anderledes af regnskabsbruger end hensigten.” 
Hypotesen er opstillet således den tager udgangspunkt i regnskabsbrugeres forståelse af den påtegning 

som revisor udarbejder efter revisionen eller lignende handlinger er udført. Der vil i det efterfølgende, 

foretages analyser på udvalgte besvarelser af de udsendte spørgeskemaer, for at opnå overbevisning 

omkring hvordan påtegningen opfattes af regnskabsbrugerne. Herved vil der kunne drages paralleller 

mellem teorien omkring forståelses- og forventningskløften samt den mere praktiske tilgang til 

regnskabsbrugernes opfattelse. 

Teorien som anvendes er beskrevet i kapitel 2, hvor der tages udgangspunkt i afsnittene som behandler 

ledelsens og revisors ansvar. Herunder udvælges dele af teorien omkring den regnskabs- og 

revisionsmæssig behandling af going concern, for at klarlægge regnskabsbrugernes viden omkring dette. 

Som en væsentlig teoridel, anvendes afsnittene omkring revisionspåtegningen, da disse danner basis for 

den påtegning revisor forsyner regnskabet med. Påtegningen vil være omdrejningspunktet i denne tese, 

hvor det søges klargjort om regnskabsbrugerne har den fornødne viden, til at drage konklusioner ud fra 

revisors påtegning. 

Derudover vil der ved analysen af spørgeskemaet, søges besvaret om revisor benytter muligheden for 

anvendelse af forskellige påtegninger. Herunder om der er samme opfattelse af going concern vurderingen, 

fra de forskellige interessenters synspunkt og om der bliver afgivet en dokumentation der er 

fyldestgørende nok, set ud fra regnskabsbrugers betragtning.   

Tesen tager således sit udgangspunkt i, at undersøge hvorvidt regnskabsbrugerne har kendskab til 

hvorledes revisor skal udforme sin påtegning af regnskabet, herunder hvilke muligheder der findes samt om 

der er givet tilstrækkelig information til, at underbygge den konklusion som revisor har draget. 
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3.4.1. Empirisk analyse af regnskabsbrugernes opfattelse af påtegningen 
For at klarlægge om der er en forståelses- og forventningskløft, er det interessant, at undersøge hvorvidt 

regnskabsbrugerne har tilstrækkelig viden omkring årsrapporter til, at revisor kan have en forventning om, 

at de har kendskab til indholdet af påtegningen. Dette søges besvaret ved at stille spørgsmål til 

regnskabsbruger omkring deres kendskab til påtegningens indhold og udformning. For at klarlægge dette 

synspunkt, er der taget udgangspunkt i det udsendte spørgeskema, hvor regnskabsbrugerne er forespurgt 

hvorvidt de i deres dagligdag anvender årsrapporter. En del af regnskabsbrugerne er revisorer, hvorfor det 

må forventes, at den overvejede del af disse anvender årsrapporter i deres dagligdag.  

Ud fra spørgeskemaets data, ses det, at der er stor forskel på hvilket omfang regnskabsbrugerne anvender 

årsrapporter i deres dagligdag, og ud fra en totalbetragtning, anvender 29 % af regnskabsbrugerne dem på 

daglig basis. I gruppen af regnskabsbrugere som anvender årsrapporter på daglig basis, udgør 80 % (se 

Tabel 1281) af disse som forventet revisorer. Ledelsen og øvrige, udgør de resterende 20 %, hvoraf gruppen 

af regnskabsbrugere der omfatter øvrige, primært er journalister og regnskabschefer. Derimod anvender 

aktionærer og ejere ikke årsrapporter i deres dagligdag.   

15 % af regnskabsbrugerne anvender årsrapporter på ugentlig basis og her udgør 50 % af denne gruppe 

ledelsen. Ved en betragtning virker dette meget reelt, da ledelsen bør have det daglige overblik over 

virksomhedens finansielle stilling, men samtidig er det ikke på daglig basis de ser på alle regnskabsmæssige 

                                                             
81 Tallene i tabellen er en krydsning mellem svarene fra spørgsmål 4 & 6 

Tabel 12 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres anvendelse af årsrapporter i 
dagligdagen. 
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tal. Desuden vil mange virksomhedsledere, anvende årsrapporter for andre virksomheder i deres dagligdag. 

Det kan blandt andet forestilles, at der ved brugen af nye leverandører eller ved indgåelse af nye aftaler 

med kunder, vil blive indhentet årsrapporter for disse mulige samarbejdspartnere, inden der indgås aftaler.  

Revisorerne udgør 25 % af gruppen som har svaret, at de anvender årsrapporter på ugentlig basis. Her kan 

det dog virke en smule atypisk, at revisorerene ikke alle anvender dem dagligt, da det er en stor del af deres 

job. Men det skal selvfølgelig bemærkes, at revisorerne kan have andre kernekompetencer end 

udelukkende den regnskabs- og revisionsmæssige del. 

Aktionærer og øvrige regnskabsbrugere udgør samlet set 26 % fordelt ligeligt på de 2 kategorier under den 

ugentlige anvendelse af årsrapporter, hvilket virker realistisk. Denne type regnskabsbrugere kan have 

meget begrænset brug af årsrapporter, hvis der for eksempel blot er tale om en mindre aktionærer, der på 

hobby basis investerer i værdipapirer i et begrænset omfang.   

21 % af regnskabsbrugerne svarer de kun anvender årsrapporter på månedlig basis, hvoraf størstedelen på 

55 %, udgøres af ledelsen. Her må der ligeledes forventes, at være en vis sammenhæng, med det tidligere 

nævnte, hvor ledelsen selvfølgelig har overblikket over deres egen afrapportering, men det sker ikke på 

daglig basis. Derimod sker der gennemgang af årsrapporter ved for eksempel indledning af nye 

kunderelationer, hvilket ikke behøver at være så ofte for mindre virksomheder. Den resterende del af 

regnskabsbrugere som har svaret månedlig basis, omfatter aktionærer/ejere samt ”andre”. Jævnfør 

ovenstående afhænger deres anvendelse også meget det pågældende aktivitetsniveau, hvor aktionærer 

samt journalister kan have et meget svingede anvendelsesbrug i forskellige perioder, og her er analysen er 

baseret på en gennemsnitsbetragtning.  

Den sidste gruppe af regnskabsbrugere er dem som svarer de meget sjældent anvender årsrapporter. 

Herved skabes en forventning om lige præcis denne gruppe ikke har et lige så dybdegående kendskab til 

årsrapporten og komponenterne i denne. Der vil således kunne forventes en proportional faldende tendens 

til viden omkring anvendelse af indholdet i årsrapporten afhængigt af den daglige anvendelse. 

Tabel 13 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres anvendelse af årsrapporter i dagligdagen. 
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35 % af regnskabsbrugerne besvarer spørgsmålet med, at de anvender årsrapporter sjældnere end en gang 

om måneden (se Tabel 1382). Igen er det her ledelsen der udgør 72 % af de adspurgte og baggrunden for 

dette, må antages, at være grundet størrelsen på de virksomheder der er udsendt spørgeskemaer til, da de 

alle er virksomheder i klasse C og derfor ikke nødvendigvis har en stor medarbejderstab med en 

omfattende direktion osv.  

Således er det forskelligt, i hvor stort omfang regnskabsbrugerne anvender årsrapporter i deres dagligdag 

og dette en faktor der kan have indvirkning på, hvorledes påtegningen opfattes. Men inden der kan drages 

konklusioner omkring den opstillede tese, er der andre parametre, som også har indflydelse. 

I det efterfølgende vil det blive behandlet, hvilke forventninger regnskabsbrugerne har til årsrapporten 

samt hvilke komponenter der er væsentlig for dem i deres hverdag. For at klarlægge regnskabsbrugernes 

baggrundsviden, foretages der analyser med henblik på, at opnå en overordnet forståelse af hvordan de 

opfatter going concern vurderingen. Det vil herefter være muligt, at analysere regnskabsbrugernes 

opfattelse af revisors handlinger inden afgivelsen af påtegningen.   

I den følgende83 del vil der blive foretaget analyser vedrørende regnskabsbrugernes forventninger til 

indholdet af årsrapporten, samt hvilke informationer de finder væsentlige og anvendelig i deres hverdag. 

Grundlaget for, at foretage denne analyse er, at underbygge hvilken viden regnskabsbrugerne har, samt 

                                                             
82 Tallene i tabellen er en krydsning mellem svarene fra spørgsmål 4 & 6 
83 Tabel 14 & Tabel 15, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til 
spørgsmål 4 og spørgsmål 18. 

Tabel 14 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til hvilke dele af årsrapporten de 
anser som væsentlige. 
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hvordan de anvender årsrapporterne. Herefter er det muligt sammen med de øvrige analyser, at få en 

indikation af hvorledes påtegningen opfattes af regnskabsbrugerne. 

For at danne et billede af hvor stor grundviden regnskabsbruger har omkring årsrapporter84, er de som 

udgangspunkt, forespurgt hvilke informationer de forventer årsrapporten indeholder. Den overvejede 

andel af regnskabsbrugerne, forventer at årsrapporten lever op til de mindstekrav som lovgivningen 

foreskriver. Derudover besvarer mange ligeledes spørgsmålet, med en liste over hvilke komponenter som 

de forventer årsrapporten indeholder. 

For at kunne lave en mere detaljeret analyse, er der endvidere foretaget en opdeling efter respondenttype, 

indenfor de forskellige grupper.  Som udgangspunkt er regnskabsbrugerne forespurgt hvilke dele af 

årsrapporten den anser som væsentlig. Herefter er de opdelt efter beskæftigelse og det vil forsøges klarlagt 

gennem analyse, hvorvidt regnskabsbrugerne anser revisionspåtegningen som en væsentlig del af 

årsrapporten.  Dette giver mulighed for, at komme nærmere et svar på, om påtegningen opfattes 

anderledes af regnskabsbrugerne end hvad forventningen er.  

Som udgangspunkt er spørgsmålet delt op i 4 kategorier, hvoraf regnskabsbrugerne har mulighed at angive 

et eller flere svar omkring hvad de finder væsentligt i årsrapporten. 

Overordnet mener 83 % af regnskabsbrugerne, at selve regnskabet er det som der tillægger årsrapporten 

mest værdi. Hvis man derimod ser på fordeling for de enkelte respondentgrupper, viser det en klar tendens 

til, at personer der er beskæftiget i en lederstilling benytter sig primært af regnskabet. Hele 49 % af de 

regnskabsbrugere der har svaret, at regnskabet er det mest informationsgivende, er ansat i en lederstilling. 

Grunden til den høje svarprocent i denne kategori, kan som tidligere nævnt skyldes de som ofte anvender 

årsrapporter fra eksterne parter, inden indgåelse af samarbejdsaftaler med både kunder og leverandører. 

Her vil det fra ledelsens synspunkt som oftest være interessant, at se på fx nøgletal, for at sikre, det er en 
                                                             
84 Se appendiks 4 - Spørgsmål 7. 

Tabel 15 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til hvilke dele af årsrapporten de anser som væsentlige. 
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solid samarbejdspartner. Dog kan man allerede her overveje muligheden for, om det ikke kunne være 

relevant for ledelsen, at gennemlæse påtegningen på et eventuelt revideret regnskab, da dette også vil give 

dem et bedre grundlag for bedømmelsen af virksomheden, da påtegningen opsummerer de konklusioner 

revisor finder så væsentlige, at de skal kommunikeres direkte til regnskabsbruger.  

Total set, anser 60 % af regnskabsbrugerne ledelsesberetningen som den del af årsrapporten, der er mest 

informationsgivende, hvor 45 % af de adspurgte i dette spørgsmål udgøres af ledelsen. Dette giver en god 

sammenhæng mellem, at ledelsesberetningen udarbejdes af ledelsen og derfor bør give et billede af deres 

opfattelse af selskabets finansielle stilling samt forventninger til fremtiden. Ledere der har svaret dette, må 

således vurderes, at tillægge denne del af årsrapporten en relativt stor værdi, når de selv har udarbejdet 

beretningen. Det er her meget vigtigt at bemærke, at revisionen af ledelsesberetningen ikke er omfattet af 

revisors påtegning, hvorfor regnskabsbruger ikke kan tillægge ledelsesberetningen samme værdi som de 

øvrige dele af årsrapporten, som er omfattet af revisors påtegning. I gruppen af øvrige respondenter, svarer 

26 %, at de tillægger denne del af årsrapporten en stor værdi. Som tidligere beskrevet kan der opstå tvivl 

om hvorvidt de har tilstrækkelig kendskab til årsrapporten, da ledelsesberetningen som udgangspunkt ikke 

er en del af den lovpligtige revision og revisor ikke udtrykker en konklusion om denne.  

Ud af regnskabsbrugerne svarer 56 %, at de tillægger påtegningen størst værdi, heraf udgør revisorer og 

ledelsen den største del af gruppen med hver 38 %. Hvorimod gruppen af aktionærer og øvrige 

regnskabsbrugere ikke ser denne som en værdifuld del af årsrapporten. Ved analysen af denne kategori ses 

det, at 11 ud af 14 revisorer og ledere, som tillægger denne del af årsrapporten stor værdi, mener, at 

påtegningen er en af de vigtigste dele af årsrapporten.  For ”ledelses”-gruppen svarer 11 ud af 24 personer, 

at de finder påtegningen vigtig. Således illustreres det, at revisorerne er den gruppe hvor der opnås størst 

enighed om, at påtegningen er blandt de vigtigste bestanddele af årsrapporten.  

Ledelsespåtegningen er den sidste del af årsrapporten som regnskabsbrugere skal forholde sig til. Ud af de 

adspurgte finder 40 % finder denne væsentlig. Ledelsespåtegningen foreskriver, at bestyrelse og direktion 

har godkendt årsrapporten og i den forbindelse mener den giver et retvisende billede af virksomheden. Der 

er en relativ ligelig fordeling mellem regnskabsbrugernes svar i grupperne, hvor alle mener 

ledelsespåtegningen er vigtig.  

Ved analyse af dette spørgsmål opbygges en overbevisning omkring regnskabsbrugernes forhold til de 

enkelte dele i årsrapporten. På det overordnet niveau er det for regnskabsbrugerne selve regnskabet, som 

har den største informationsværdi. Der kan således stilles spørgsmål til, hvorvidt brugerne har 

tilstrækkelige forståelse for hvad indholdet af påtegningen betyder og om de overhovedet anvender den i 
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deres dagligdag. Desuden kan der stilles spørgsmålstegn ved, om regnskabsbrugerne har viden der er 

omfattende nok i forhold til, at vide hvad påtegningen indeholder og hvorledes den skal fortolkes. 

For at får et mere dybdegående svar, er regnskabsbrugerne derfor blevet spurgt til, hvor god deres 

forståelse er, med hensyn til hvilke typer af handlinger som revisor kan udpeges til at udføre og som giver 

dem den største overbevisning omkring årsrapporten er retvisende.  

Dette er gjort for at klarlægge, om den påtegning som årsrapporten er forsynet med, bliver opfattet som 

den er tiltænkt og har den betydning for regnskabsbrugerne som den bør. Det søges således klarlagt om 

regnskabsbrugerne har forståelse for ordlyden af de påtegninger der afgives ved revision, review eller 

assistance i forbindelse med opstilling af regnskabet. Ved analysen af dette, vil der blive foretaget en 

sammenligning mellem regnskabsbrugernes forståelse for hvilken grad af sikkerhed de ovenstående 

handlinger giver, herunder også simple spørgsmål, hvor det skal defineres hvad revisors påtegning i 

årsrapport indeholder.  

Som udgangspunkt til analysen er ovenfor opstillet en tabel85 med regnskabsbrugers svar for hvilke 

handlinger fra revisor, som giver dem størst overbevisning om årsrapporten er retvisende. Den handling, 

hvor revisor kan afgive sin konklusion med den største grad af sikkerhed er ved revision. Hvorimod hvis der 

                                                             
85Tabel 16, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til spørgsmål 4 og 
spørgsmål 22. 

Tabel 16 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til hvilke handlinger der giver størst 
overbevisning om at årsrapporten er retvisende. 
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foretages review, kan revisor kun afgive sin erklæring med begrænset sikkerhed og ved assistance med 

opstilling af årsrapporten er der ingen grad sikkerhed. 

Her er der også opbygget en forventning til, at gruppen af revisorer, burde have viden omkring dette og 

dermed giver det korrekte svar. Dette bekræftes ved, at se i Tabel 16 & Tabel 17, hvor alle adspurgte 

revisorer har besvaret spørgsmålet med revision giver den største overbevisning. Derimod er der lidt større 

adspredelse i svarende fra de øvrige regnskabsbrugere, hvor 2/3 af aktionærerne mener det er revision 

som giver størst overbevisning mens den sidste tredjedel angiver review som værende svaret. 

Det samme billede er gældende for ledelsen, hvor 19 af de 24 adspurgte svarer at revision giver mest 

sikkerhed for en retvisende årsrapport. Derimod svarer en femtedel, at det er assistance eller review. I 

gruppen af øvrige regnskabsbrugere svarer 9 af de 10 respondenter, at det er revision. 

På en samlet oversigt svarer 87 %86 af regnskabsbrugerne det korrekte, hvorfor det indikere at forståelses- 

og forventningskløften ikke er så stor, men alligevel der er stadig en mindre del, som ikke ved hvilke 

handlinger der giver mest sikkerhed. Med den store andel, som har svaret korrekt, er det interessant, at 

undersøge hvorvidt regnskabsbrugerne har viden omkring hvad revisionen indebærer og hvad påtegningen 

betyder, for sikre der ikke blot er tale om et rent tilfældigt svar, der gør at spørgsmålet hovedsageligt er 

korrekt besvaret. 

 
Jævnfør den ovenstående analyse kunne 13 % af de adspurgte ikke svare på hvilken handlinger der gav den 

største grad af sikkerhed og derfor er det interessant, at se om der er en sammenhæng mellem denne 

analyse og deres forståelse for revisionen. 

                                                             
86 Tabel 17, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til spørgsmål 4 og 
spørgsmål 22. 

Tabel 17 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til hvilke handlinger der giver størst overbevisning om 
at årsrapporten er retvisende. 
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Som det ses i ovenstående grafiske opstilling87 er der som helhed 90 % af de adspurgte, der mener de har 

forståelse for, hvad en revision omfatter. De resterende 10 % mener ikke at have forståelse for hvad en 

revision består af. Regnskabsbrugerne fordeler sig med tre i respondenttypen ledelse, en revisor og en fra 

kategorien med journalister og regnskabschefer. Her er der også grundlag for, at der opstår en forståelses- 

og forventningskløft, da regnskabsbrugerne ikke mener de har forståelse for hvad en revision omfatter, og 

desuden kan have en forkert forventning til betydningen og indholdet af påtegningen.  Dette skyldes bl.a. 

at regnskabsbrugeren ikke har tilstrækkelig viden til at skabe en korrekt opfattelse af påtegningen. 

Ligeledes har den del af regnskabsbrugerne, der har bekræftet de har forståelse for hvad en revision 

omfatter, i stikordsform opsummeret dette. Her er der en klar tendens til, at de afgivne svar viser en 

forståelse for revisionen og således ikke indikerer, at regnskabsbrugerne som har svaret positivt, ikke har 

viden om forholdet. Nedenfor er angivet udvalgte citater fra regnskabsbrugerne, som underbygger de har 

en korrekt forståelse for hvad en revision omfatter. 

” Det er en kritisk gennemgang fra revisors side, om årsrapporten er retvisende udfra væsentlighed 

og risiko på de enkelte poster” 

                                                             
87 Tabel 19 & Tabel 18, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til 
spørgsmål 4 og spørgsmål 10 

Tabel 18 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisionen af en 
årsrapport 
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”Revisionen er en tredjemands revidering af årsrapporten - årsrapportens indhold er dog ledelse / 

bestyrelsens ansvar” 

 
I den ovenstående analyse, er der indikationer på, at regnskabsbruger som positivt bekræftede, at de ved 

hvad en revision omfatter, også kan begrunde dette. Men blot fordi de har kendskab til revision, er det 

forsat interessant, at klarlægge hvorvidt regnskabsbrugerne også har kendskab til de enkelte dele af 

årsrapporten, hvor der implicit lægges vægt på regnskabsbrugernes forståelse og brug af den givne 

påtegning. 

Regnskabsbrugerne er derfor forespurgt om de har en forståelse for, hvad den påtegning som revisor 

afgiver, har af betydning. Hvis indikationerne fra ovenstående analyse tages med ind i overvejelserne, bør 

omkring 10 – 15 % af de adspurgte ikke have forståelse for indholdet i revisors påtegning, da de ikke havde 

kendskab til hvad revision omfatter.  

Nedenfor er der grafisk angivet hvorledes regnskabsbrugerne har svaret og 98 % af disse svarer, at de har 

forståelse for revisors påtegning. Men når dette sammenholdes med ovenstående analyse, hvor 10 % ikke 

har forståelse hvad revision indebær, er det tvivlsomt, at de således har overbevisning om hvad revisors 

påtegning indeholder af information. Regnskabsbrugerne blev derfor spurgt til en forklaring af hvad 

revisors påtegning betyder. Nedenfor er udvalgte citater listet op og disse giver et uklart billede, af om 

regnskabsbrugerne har viden omkring det spørgsmål de besvarer.  

”En blåstempling af det indberettede” 

”Et højt honorar og intet ansvar”   

”Revisor's ansvarfraskrivelse” 

”Som det tidligere svar, han/hun skal ikke "blåstemple" tallene, da de godt kan være forkerte” 

Tabel 19 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisionen af en 
årsrapport 
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Når man har analyseret disse udsagn, er det tydeligt at se, de angivne svar ikke giver et klart billede af 

forståelsen i og med nogle mener revisor fraskriver sig ansvaret og andre mener der sker en blåstempling.  

Modsat er der mange af regnskabsbrugerne som giver svar, der viser at de har forståelse for påtegningens 

udformning, hvilket illustreres ved nedenstående eksempler, hvor regnskabsbrugerne angiver nøgleordene 

sikkerhed, mulighed for supplerende oplysning eller forbehold og konfidensniveau på 95 %.  

”En påtegning illustrerer at revisor med høj grad af sikkerhed kan konkludere at elementerne er 

korrekte. Er dette ikke muligt modificeres påtegningen eller der afstås fra opgaven. En revision er 

således ikke en 100 % garanti for et korrekt regnskab.” 

”Her kan revisor skrive hvis der er nogle supplerende oplysninger eller forbehold for regnskabet.” 

”Dette er revisors signatur for at regnskabet har et konfidensniveau på 95%.” 

Således giver ovenstående analyse i sammenhæng med de øvrige, forsat et billede af rregnskabsbrugerne 

har meget forskellig tilgang til forståelse af revision og herunder ikke mindst revisors afgivne påtegning. 

Den seneste analyse giver deslige anledning til, at overveje om der trods besvarelserne alligevel er basis for 

en forståelseskløft, hvilket må være tilfældet. Regnskabsbrugerne bekræfter, at de har forståelse for hvad 

revisors påtegning betyder og indebærer88, men samtidig afgives der bemærkninger fra regnskabsbrugerne 

                                                             
88 Tabel 20 &Tabel 21, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til 
spørgsmål 4 og spørgsmål 11. 

Tabel 20 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisors påtegning af 
årsrapporten. 
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som modsiger, at der er opnået forståelse. Således er der forsat et meget tvetydigt billede af deres viden 

omkring revision og revisors påtegning.  

 

For at kunne drage en mere detaljeret og specifik konklusion omkring regnskabsbrugernes opfattelse af 

påtegningen, er der i relation til de ovenstående spørgsmål, forespurgt hvorvidt regnskabsbrugerne ved 

hvad en blank påtegning fra revisor omfatter. Ovenfor ses grafisk fremstilling af regnskabsbrugernes svar. 

Som udgangspunkt viser Tabel 21 en meget stor overvægt af regnskabsbrugere89, hele 96 %, der svarede at 

revisor ved en blank påtegning ikke finder anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Hvorimod 

de sidste 4 % mener, at revisor ikke vil tage ansvar for tallene i årsrapporten. Ved dette spørgsmål danner 

sig dog et mere klart billede af, regnskabsbrugerne har forståelse for hvad en blank påtegning indebærer, 

hvorimod det er interessant at undersøge om tilfældet er det samme ved anvendelsen af modificerede 

konklusioner.  

                                                             
89 Tabel 22 & Tabel 23, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til 
spørgsmål 4 og spørgsmål 12. 

Tabel 21 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisors 
påtegning af årsrapporten. 

Tabel 22 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisors blanke 
påtegning af årsrapporten. 
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Samtidig er det som regnskabsbruger også lettere at give et svar, når der er foruddefinerede 

svarmuligheder, hvorfor det må forventes af en del ville have svaret anderledes hvis de ikke havde givne 

svar på forhånd. 

Således har denne analyse sammenholdt med de øvrige, givet et mere nuanceret billede af 

regnskabsbrugerne, da besvarelserne viste, de ikke havde et lige så stort kendskab til revision og forståelse 

for påtegningen, som de selv troede. På trods af der var bred enighed om svaret, vidste spørgsmålene, hvor 

de skulle uddybe besvarelserne, at det ikke var helt korrekt.  

Tabel 23 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres forståelse for revisors blanke 
påtegning af årsrapporten. 

Tabel 24 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres opfattelse af 
vigtigheden af revisionspåtegningen af årsrapporten. 
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Som før nævnt, må det antages at nogle regnskabsbrugere har lettere ved at svare, når der er angivet 

svarmuligheder og der er anvendt begreber som ”en blank påtegning”, der er relativt kendt.  

En del af de besvarelser som er modtaget, kan være påvirket af hvorledes regnskabsbrugerne finder 

påtegningerne vigtige i deres dagligdag. Således er spørgsmålet om de blot sikrer årsrapporten har en blank 

påtegning eller om de rent faktisk finder påtegningen vigtigt og har den fornødne viden om indhold og 

betydning. 

For at klarlægge dette, er regnskabsbrugerne blevet bedt om, på en skala fra 1-5, at angive hvor vigtige de 

ser anvendelse af revisionspåtegningen i deres hverdag90. Herunder deslige om en begrundelse for deres 

valg. Der må alt andet lige være en vis forventning til, at regnskabsbrugerne mener, at påtegningen har en 

vis vigtighed i deres dagligdag, når de alle respondenterne i et vist omfang benytter årsrapporter. I det 

nedenstående ses en grafisk fremstilling af regnskabsbrugernes svar, som vil danne baggrund for den næste 

del af analysen. 

 
De ovenstående grafer viser en klart tendens til at, regnskabsbrugerne mener påtegningen er en vigtig del 

af deres dagligdag, hvilket lever op til forventningen jævnfør ovenfor.  

Fordelingen viser en vis spredning mellem de forskellige grupper af regnskabsbrugere og deres svar. Ved 

den største gruppe ”Ledere”, er der en stor spredning med hensyn til om de finder påtegningen relevant. 

Sammenholdt med tidligere analyser i kapitlet, er der en vis sammenhæng, da regnskabsbrugerne i 

ledelsesgruppen, har haft fokus på mange af de øvrige dele af årsrapporten, og påtegningen blot er en af 

disse. Således kan det igen her ses, at ledelsen benytter en stor del af årsrapporten og ikke kun 

påtegningen. 

                                                             
90 Tabel 24 & Tabel 25, som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, med krydsning af svarerne til 
spørgsmål 4 og spørgsmål 20. 

Tabel 25 - Respondenternes beskæftigelse set i forhold til deres opfattelse af vigtigheden af 
revisionspåtegningen af årsrapporten. 



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 98 - 

Revisorerne derimod, har primært svaret at påtegningen har stor betydning, hvilket kun er at forvente. 

Påtegningen er som udgangspunkt den del af årsrapporten som opsummerer, hvilke konklusioner revisor er 

kommet frem til og er således afslutningen på hele revisionen. To revisorer har dog alligevel svaret at 

påtegningen er mindre væsentlig, men revisors daglige opgaver samt erfaring i revisionsbranchen, kan have 

en indflydelse på hvilket svar der gives.  

Tendensen hos aktionærerne minder om den som ses hos revisorerne, hvor de finder påtegningen vigtig. 

Dette kan have en vis sammenhæng med, at de på relativ kort tid skal danne sig et overblik over en 

virksomhed, hvor de skal investere for eksempel likvide midler.  

Den sidste gruppe af regnskabsbrugere, som primært omfatter journalister og regnskabschefer, har den 

samme svartendens som de to ovenstående grupper af respondenter. Igen er der her tale om personer, der 

på relativ kort tid skal danne sig et overblik over en årsrapport, for herefter at kunne kommenterer på den. 

Det kan enten være til sine ansatte eller en anden gruppe af personer, hvorfor det er vigtigt for dem at 

have et bredt helhedsbillede og kunne udtale sig overordnet, i stedet for at være specialiseret i enkelte dele 

af årsrapporten. 

Således kan det ud fra ovenstående ses, at ledelsen finder andre komponenter af årsrapporten lige så vigtig 

som påtegningen, hvorimod de øvrige grupper af regnskabsbrugere finder påtegningen meget vigtig. 

Svarerne fra respondenterne giver ikke et entydigt svar, omkring deres opfattelse af vigtigheden af 

indholdet i påtegning og der er således i det udsendte spørgeskema opstillet et praktisk eksempel, hvor 

regnskabsbrugerne bliver stillet overfor en problemstilling der lyder som følger. 

”Revisor har afgivet en blank påtegning på et regnskab for et selskab med en række 

udlejningsejendomme. Selskabet har lidt et massivt tab i året som følge af nedskrivninger på 

selskabets ejendomme grundet finanskrisen. Selskabets likviditet balancerer, hvis der fremadrettet er 

et positivt cash flow. Det er ledelsens forventning, at selskabet vil have en positiv drift fremadrettet, 

hvilket skyldes, at der er tegn på, at krisen aftager, og selskabet har samtidig en række interesserede 

lejere til selskabets tomme lejemål.” 

”Fem måneder senere viser det sig at selskabet ikke har formået at få udlejet de tomme lokaler, og 

de positive tendenser er blevet negative, efter at flere lejere har opsagt deres lejemål. Selskabet går 

konkurs efter 8 måneder med underskud.” 

Som udgangspunkt bliver regnskabsbrugerne forespurgt om deres holdning til, om revisor burde have 

forudset hændelsen og enten have givet en supplerende oplysning i årsrapporten, eller have afgivet en 

afkræftende konklusion ved at tage forbehold for going concern. Afslutningsvis skal regnskabsbrugerne 
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tage stilling til hvorvidt et forbehold er ensbetydende med at virksomheden ikke kan forsætte sin drift i 12 

måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Det afgørende i dette eksempel er, om regnskabsbrugern er opmærksomme på forskellen mellem den 

supplerende oplysning og forbeholdet i påtegningen.  

Forskellen er som tidligere nævnt, at såfremt revisor mener det modtagne materiale er fyldt med fejl og 

mangler, og giver ikke mulighed for at afgive en konklusion om årsrapporten er retvisende, hvorfor der skal 

tages forbehold. Det samme er gældende, hvis der ikke kan modtages materiale som revisor udbeder. Det 

betyder således i relation til going concern vurderingen, at hvis denne efter revisors overbevisning ikke 

opfyldes, skal der afgives en afkræftende konklusion, hvor der tages forehold for going concern. 

Således er det vigtige, at regnskabsbrugerne angiver i deres svar, om revisor har sikret den fornødne 

dokumentation som begrunder hans konklusion, underordnet det efterfølgende udfald af virksomhedens 

fremtid. 

Nedenfor er anført svarfordeling af det første spørgsmål91 og her ses det, at regnskabsbrugernes svar er 

meget forskellige. Der er en ligelig fordeling mellem dem som er enige og uenige, hvorimod dem som er 

hverken enige eller uenige udgør de resterende 23 %.  

Regnskabsbrugerne som angiver uddybende svar, har i flere tilfælde svaret, at det er vigtigt, at revisor 

stiller sig kritisk overfor den dokumentation der modtages, hvilket bekræfter at disse regnskabsbrugere har 

viden omkring vigtigheden af dokumentation fra ledelsens side, som afgør hvilken konklusion der afgives.  

                                                             
91 Tabel 26 som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, Eksempel 2, spørgsmål 1 

Tabel 26 - ”Revisor burde have forudset at selskabet ikke kunne overleve og 
dermed have givet en supplerende bemærkning i revisionspåtegningen 
omhandlende ledelsens evner til at vurdere selskabets fortsatte drift (going 
concern).” 
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Det essentielle her er, at revisor skal sikre at den modtagende dokumentation er udført på et korrekt 

grundlag og er dokumenteret i et stort nok omfang. Således kan forskellen i hvorledes regnskabsbrugerne 

svarer, kun bekræfte at der ikke er enighed omkring hvorledes påtegningen forstås, og der dannes igen 

grundlag for en forståelseskløft.  

Efterfølgende er regnskabsbrugerne adspurgt til hvorvidt de mener, der burde være taget et forbehold i 

årsrapportens påtegning.92 I den nedenstående graf ses igen meget forskellig opfattelse af spørgsmålet. 

Tendensen er dog, at revisor efter regnskabsbrugers mening ikke burde have taget forbehold. Dette 

skyldes, at regnskabsbrugerne mener, at revisor skal sikre, at den relevante dokumentation er indhentet og 

giver overbevisning om at virksomheden er en going concern. Dette er også hovedsageligt hvad 

regnskabsbrugerne, som hverken er enige eller uenige, svarer. 

                                                             
92 Tabel 27 som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, Eksempel 2, spørgsmål 2 

Tabel 27 - ”Revisor burde selv have indset at der ikke var mulighed for fortsat 
drift og taget forbehold herfor.” 



 
Forståelses- og forventningskløften i 2011 - en analyse af forståelsen og forventningerne 
mellem revisor og regnskabsbruger i en tid med fokus på fortsat drift. 
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. juli 2011 

 

- 101 - 

I det sidste spørgsmål antages det, at revisor har taget forbehold og regnskabsbrugerne er herefter 

adspurgt om de mener dette er ensbetydende med at virksomheden ikke kan forsætte sin drift. Som 

udgangspunkt er dette ikke tilfældet, men i og med der er taget forbehold betyder det, at revisor ikke kan 

stå indenfor om virksomheden kan forsætte sin drift.93 Regnskabsbrugerne som besvarer med yderligere 

kommentarer, har i mange tilfælde denne pointe med, hvor det angives at revisor ikke mener 

virksomheden kan forsætte sin drift.  

3.4.2.  Sammenfatning af tredje tese 
Gennem den ovenstående analyse er der fremkommet flere indikationer på, der er grundlag for både 

forventnings- og forståelseskløfter med hensyn til opfattelsen af revisors påtegninger.  

Som udgangspunkt er der i analysen undersøgt i hvor stort omfang regnskabsbrugerne anvender 

årsrapporter i deres dagligdag og hele 35 % anvender dem kun en gang om måneden eller mindre. Dette 

indikerer således, at regnskabsbrugernes begrænsede anvendelse, giver mulighed for en forståelses- og 

forventningskløft, da regnskabsbrugen ikke har overblikket.  

Desuden er regnskabsbrugerne forespurgt om hvilke komponenter i årsrapporten de finder vigtigst, hvoraf 

den overvejende del af regnskabsbrugerne mener det er regnskabet i form af resultatopgørelse og balance. 

Således er der også indikationer på, at regnskabsbruger ikke tillægger påtegningen den værdi den reelt har, 

hvorfor deri igen dannes grundlag for en forventningskløft, da brugeren ikke ved hvad der kan forventes i 

en påtegning, da de ikke anvender den. For at klarlægge om regnskabsbruger har samme holdning til 

påtegningen hele vejen igennem er der efterfølgende forespurgt om hvilke handlinger der giver dem størst 

overbevisning omkring årsrapporten er retvisende, hvoraf hele 87 % svarer, at det er revision, hvor revisor 

                                                             
93 Tabel 28 som indeholder besvarelser fra det udsendte spørgeskema, Eksempel 2, spørgsmål 2 

Tabel 28 - ”Hvis revisor i midlertidig havde taget forbehold for ”fortsat drift” 
(going concern) i årsrapportens revisionspåtegning, var det ensbetydende med 
at selskabet ikke kan fortsætte sin drift de næste 12 måneder.” 
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påtegner regnskabet. Således indikeres her, at regnskabsbrugerne har en vis forståelse for revision og 

årsrapporten, da det ved de tidligere svar har været tvetydigt.  

Som et uddybende spørgsmål er regnskabsbrugerne forespurgt hvad de mener en revision indebærer og 

her svarer 90 %, at de har forståelsen. Men ved gennemgang af de uddybende svar er tendens anderledes. 

Således skabes der her igen grundlag for en forståelseskløft, da regnskabsbruger mener, at have den 

korrekte opfattelse, men ved mere dybdegående spørgsmål har de ikke forståelsen. Det kan således give 

antydninger i retning af, de ikke opfatter påtegningen korrekt.  

Derfor er regnskabsbrugerne forespurgt til indholdet af påtegningen samt betydningen af denne er ”blank”. 

Som i det ovenstående eksempel bekræfter en stor del af regnskabsbrugerne, at de ved hvad en påtegning 

indeholder, men ved de uddybende svar er der igen ingen klar tendens og mere et uklart billede af deres 

forståelse, hvorfor der igen er grundlag for en forståelseskløft. 

I det andet spørgsmål, hvor regnskabsbrugeren forespørges til den ”blanke” påtegningen, bekræfter hele 

96 %, at de forstår begrebet. Men her er svaret foruddefineret og derfor må det antages, at en del af 

regnskabsbrugerne kan have udelukket, at dette er det korrekte svar. Dette fremkommer også, da de 

uddybende svar er mere tvetydige.  

Da indhold og forståelse af påtegningen er behandlet er der efterfølgende forespurgt i hvor stort omfang 

regnskabsbrugerne finder påtegningen vigtig. Her er der meget forskellige svar afhængigt af 

regnskabsbrugernes beskæftigelse og som noget af det interessante, svarer primært ledelsen, at de finder 

denne mindre vigtig og i stedet ser mere på ledelsesberetningen.  

Afslutningsvis er regnskabsbrugerne stillet overfor et praktisk eksempel, hvor de skal tage stilling til om 

revisor skal vælge en modificeret konklusion med en supplerende oplysning eller tage et forbehold. I dette 

spørgsmål er der en klar tendens til, at regnskabsbrugerne har en svarprocent der er ligeligt fordelt på de 

forskellige svarmuligheder, hvilket igen indikerer der er grundlag for en forventnings- og forståelseskløft. 

Som sammenfatningen på den ovenstående analyse, kan det således ses, at afhængig af hvilken gruppe af 

regnskabsbrugere der ses på, er der forskellige indikationer på hvad de finder vigtigt, samt deres opfattelse 

af de enkelte komponenter i årsrapporten og vigtigheden heraf. Hvorfor der således er indikationer på 

både en forventnings- samt forståelseskløft og den anførte tese i den store helhed kan bekræftes, da 

regnskabsbruger ikke altid tillægger påtegningen den rette opmærksomhed, samtidig med den manglende 

forståelse. 
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3.5. ”Revisor ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs” 
Som det tidligere er beskrevet, forventes det næsten automatisk at revisor skal stilles til ansvar, hvis et 

selskab går konkurs. I dette kapitel vil hypotesen, om at regnskabsbruger mener revisor skal ifalde ansvar, 

hvis et selskab går konkurs, blive analyseret.  

For at kunne analysere på dette, blev regnskabsbrugerne stillet i en specifik situation, og skulle ud fra disse 

informationer, besvare en række spørgsmål omkring revisors ansvar i sagen. 

3.5.1. Empirisk analyse af revisor ansvar 
Målet med gennemgangen af besvarelserne, er ligesom i de forrige afsnit, at identificere om der er en 

forståelses- og forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger, samt at se om denne kløft opstår på 

baggrund af manglende viden. 

Eksempel 1: 

”Et selskab går konkurs ni måneder efter regnskabsårets afslutning og har udloddet udbytte 

svarende til tidligere års overførte overskud, så kun den lovpligtige aktiekapital er tilbage. Selskabet 

har ikke et positivt cash-flow, men har realistisk budgetteret med dette fremadrettet.” 

Eksemplet samt følgespørgsmålene er udformet, for at få en overbevisning om hvordan regnskabsbrugerne 

vurdere, at revisors ansvar skal tolkes. Som beskrevet tidligere, er revisors konklusion om fortsat drift 

bedømt på en vurdering af om virksomheden kan overleve 12 måneder frem i tiden. På den måde, er det 

muligt at få indikationer på, hvordan og hvornår revisor har ansvaret for en konkurs. 

Hovedpointen med spørgsmålene er, at det ikke er så nemt at svare på, da det ikke bare er at svare ja eller 

nej. Det handler i stedet om revisors handling og baggrund for vurderingen, og ikke om konkursen sker 

efter 3, 9 eller 12 måneder. 

Sammenlignes besvarelserne på spørgsmålene…  

”Når konkursen sker efter 9 måneder, er der stor sandsynlighed 

for at revisor har fejlet i sin vurdering af selskabets mulighed for 

”fortsat drift” (going concern).” & ”Sandsynligheden for at 

revisor har begået en fejl i sin vurdering af selskabets fortsatte 

drift (going concern) er større, hvis konkursen sker allerede efter 

3 måneder.”  

…giver det indikationer på, at mange 

regnskabsbruger tror, at hvis en virksomhed går 

konkurs, så har revisor fejlet.  

Tabel 29 - Når konkursen sker efter 9 måneder, er der stor 
sandsynlighed for at revisor har fejlet i sin vurdering af 
selskabets mulighed for ”fortsat drift” (going concern). 
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I eksemplet med de 9 måneder er der en meget ligelig fordeling mellem de enkelte besvarelser, og derfor 

har kun 35 % besvaret med hverken enig eller uenig. Om revisor har fejlet, kan ikke besvares ud fra så 

sparsomme oplysninger, da det handler om hvilke vurderinger som revisor har foretaget, og om den 

dokumentation, som revisor har modtaget til vurderingen af fortsat drift. 

Besvarelserne fra regnskabsbrugerne er anderledes, når spørgsmålet omfatter en konkurs allerede efter 3 

måneder. Svaret vil ikke være anderledes, da det stadig handler om alle omstændighederne bag konkursen. 

Alligevel svarede hele 63 % af regnskabsbrugerne94, at de er enige i, at der er stor sandsynlighed for at 

revisor har begået en fejl.  

Når det ses, at hovedparten af regnskabsbrugerne svarer, at de mener revisor har begået en fejl i 

eksemplerne, er det interessant at se, om det også forventes at revisor stilles til ansvar for de tab, som der 

eventuelt er lidt i forbindelse med konkursen. 

Analyseres svarerne fra feltet med hverken enig eller uenig, viser det sig, at ikke alle har svaret dette, på 

baggrund af de korrekte parametre. Dette ses f.eks. med svarene… 

” hvis revisor kunne forudse konkursen fremgår det vel af påtegningen” og  ” umiddelbart ja.” 

Der er også regnskabsbrugere, som foretager den rette vurdering.  

” Jo før konkursen er sket, jo større risiko er der for at revisor har overset et likviditetsproblem. Trods 
det positive budget” 

                                                             
94 Se Tabel 30 

Tabel 30 - Sandsynligheden for at revisor har begået en fejl i sin vurdering 
af selskabets fortsatte drift (going concern) er større, hvis konkursen sker 
allerede efter 3 måneder. 
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”På baggrund af ovenstående informationer er det svært at vurdere. Selskabet har tidligere år kunne 
udlodde udbytte og har haft overskud. Dog ikke positivt cash-flow, men har udarbejdet et realistisk 
budget. Der må herved have indtruffet nogle særlige omstændigheder der har forsaget konkursen” 

” Det afhænger af, hvorfor selskabet er gået konkurs” 

Ovenstående kommentarer  tager forbehold for, at der ikke er nok oplysninger, men nævner at der kan 

være udefrakommende forhold, hvilket gør at der ikke kan laves en konkret vurdering. Dette  viser at, der 

en stor forståelses- og forventningskløft, da hovedparten ikke kender til, hvad der er det rigtige svar. Der 

blev også lavet en vurdering, om revisor i ovenstående eksempel, skal stå til ansvar for det tab, som 

interessenterne eventuelt har lidt. 

Her viser sig igen en ligelig fordeling mellem de 3 valgmuligheder, og det viser en forventningskløftpå dette 

område. Ifølge teorien, skal revisor have foretaget en handling, som culpa revisor ikke ville have gjort. Dette 

kræver en særskilt vurdering og i denne situation, er det ikke muligt at sige om revisor har foretaget en 

erstatningsberettiget handling. Hvis der ligger dokumentation på, hvorfor revisor mener virksomheden er 

en going concern (her budgetterne), og dette virker realistisk, så vil det ikke kunne påregnes, at 

interessenterne ville lide tab. 

Endnu engang viser svarerne, at forståelses- og forventningskløften er tilstede, i forbindelse med hvilket 

erstatningsansvar revisor har ved konkurser. Indikationerne er i hvert fald mange, når regnskabsbrugerne 

som hverken er enige eller uenige svarer: 

”Det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten retvisende. Men revisor skal være kritisk. Derfor beror det på en konkret vurdering 

i den enkelte sag, om ovenstående er opfyldt.” 

”Det kommer an på revision samt revisionspåtegning.” 

Tabel 31 - Revisor bør i ovennævnte problemstilling stilles til ansvar for tab 
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I det sidste eksempel har regnskabsbruger til dels ret, da det afhænger af hvordan revisionen er udført. Det 

afhænger af, om revisor har omtalt indikationer på manglende going concern, om alle relevante handlinger 

er udført og om standarderne er fulgt mv. Har revisor udført disse handlinger, må det vurderes, at revisor 

ikke kan ifalde erstatningsansvar. 

Hvad der i stedet kan komme på tale, er at revisor kan ifalde et disciplinær ansvar, da revisor måske ikke 

har levet op til god revisionsskik, og derved risikere at blive dømt en bøde efter denne ansvarsform. Her 

skal revisors dokumentation f.eks. være utilstrækkelig, hvis en bøde eller de øvrige sanktioner skal 

effektueres.  

”Kommer an på, om revisor og/eller ledelsen har kommenteret på forholdet i regnskabet - det springende punkt må være om 
regnskabslæser er opmærksom på risikoen og kan navigere i forhold til denne.” 

”Som udgangspunkt nej - hvis budgetterne er realistiske tyder det på, at udefrakommende omstændigheder har forårsaget 
konkursen.” 

Der er svar, som lægger op til, at forståelses- og forventningskløften ikke er aktuel i forbindelse med 

revisors ansvar. Udvides undersøgelsen yderligere, til at omhandle regnskabsbrugernes forventning til 

ansvaret, ved en påtegningen der indeholder en supplerende oplysning omkring udbytte udbetalingen og 

forsvarligheden heraf, giver det et mere ujævnt billede. 

Tabel 32 –Vandret: Havde revisor med en supplerende oplysning omtalt udbytteudbetalingen i 
påtegningen, ville revisor ikke kunne ifalde ansvar. Lodret: Hvilket job har du til dagligt? 
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Her ses det, at der er uenighed imellem grupperne. Revisorerne mener, at en supplerende oplysning i 

påtegningen er med til at fratage dem ansvaret, hvilket også er korrekt. Men det kunne også være at 

virksomheden går konkurs, fordi revisor laver denne supplerende oplysning i årsrapporten, hvorefter 

banken og andre investorer taber interessen for selskabet. Ved sådan en situation er dette ikke 

ensbetydende med, at revisor skal i falde ansvar. 

Det interessante er, at ledelsen er uenig heri, og ikke mener at det er ansvarsfraskrivende for revisor, at 

udarbejde en supplerende oplysning om forholdet i påtegningen. Dette begrunder, at der er forskellige 

forventninger til supplerende oplysning i påtegningen og hvilket ansvar revisor har. 

3.5.2. Sammenfatning af fjerde tese 
Med ovenstående gennemgang, har det været formålet at få be- eller afkræftet afhandlingens hypotese, 

omkring interessenternes forventninger til, at revisor skal i falde, ansvar hvis en virksomhed går konkurs. 

Samtidig er undersøgelsen foretaget, for at identificere omfanget af forståelses- og forventningskløften, 

samt foretage en vurdering af baggrunden for denne. 

Analysen af besvarelserne i spørgeskemaet viste, at der var mange som mente, at hypotesen var korrekt og 

revisor har ansvaret for tab, hvis en virksomhed går konkurs. I de fleste af spørgsmålene, var der en lige 

fordeling mellem regnskabsbrugere der svarede ”enig”, ”uenig” og ”hverken enig eller uenig”, hvilket viser 

at hypotesen ikke uden videre kan bekræftes. Samtidig er der fortsat indikationer på, at forveningen er 

tilstede. 

Undersøgelsen viste dog, at jo før konkursen sker, jo mere er regnskabsbrugerne tilbøjelige til at give 

revisor skylden for, at virksomheden gik konkurs. Som hovedregel vil det ikke være revisors skyld, at en 

virksomhed går konkurs, men det vil være i selve påtegningen, hvor revisor kan begå en fejl. Dette skyldes 

hovedsageligt, at skal revisor risikere erstatningansvar, skal de almindelige erstatningsregler være opfyldt. 

Gennemgangen af teorien viste, at der skal være adækvans og årsagsforbindelse, for at revisor kan blive 

erstatningsansvarlig i forbindelse med en konkurs. Det betyder, at revisor skal have udført en handling, 

hvor det kan påregnes, at dette vil medfører tab for aktionærer eller andre interessenter. Det skal 

endvidere også være lige præcis den handling, som gør at tabet fremkommer.  

Til trods for dette, viste svarprocenten af være ca. ens for hver af de 3 svarmuligheder, da der blev 

forespurgt på, om revisor skulle holdes ansvarlig for de lidte tab. Hvor det ikke bekræfter selve hypotesen, 

bekræfter det i stedet at forståelses- og forventningskløften er tilstede.  
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Forståelses- og forventningskløften står klart efter gennemgangen af de empiriske data, omkring ansvaret, 

hvis revisor havde anført en supplerende oplysning i påtegningen. De fire respondent typer viser helt 

forskellige tendenser, da revisorerne ikke mener revisor kan ifalde ansvar. Imodsætning mener ledelsen , at 

revisor stadig kan ifalde ansvar. Dette er med til at bekræfte, at viden er en væsentlig begrundelse for 

forståelses- og forventningskløftens eksistens.   
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4. Konklusion 
Formålet med denne afhandling er med udgangspunkt i teori og indsamlet empiri, at undersøge hvorvidt 

forståelses- og forventningskløften er til stede mellem revisor og regnskabsbrugeren, samt klarlægge hvilke 

forhold, der gør at forståelses- og forventningskløften eksisterer. 

Analysen viste, at der er en afgrænsning af ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen i forbindelse med 

aflæggelsen af virksomhedens årsrapport. For en virksomhed i klasse C, er det lovpligtigt at udarbejde en 

årsrapport, som viser et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Det er anført i 

årsregnskabslovens §8, at ledelsen har ansvaret for at udarbejde årsrapporten, således at den opfylder 

årsregnskabslovens bestemmelser. 

Når ledelsen aflægger sin årsrapport har de jf. Årsregnskabslovens § 135 pligt til, at få revideret 

årsrapporten af en revisor. Måden hvorpå revisor skal agere, er anført i Revisorloven og det fremgår heraf, 

at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udfører revisionen i overensstemmelse med 

reglerne om god revisionsskik. Revisionsstandarderne definerer, at det er revisors opgave, at skabe mere 

troværdighed til årsrapporten. 

Den indsamlede empiri viste, at regnskabsbrugerne har en forventning om, at det er ledelsen som er 

ansvarlig for udarbejdelsen af det retvisende regnskab. Hele 70 % var af den holdning, hvorfor hovedparten 

af regnskabsbrugerne har tilstrækkelig viden omkring dette. 

En af revisors handlinger er, at vurdere ledelsens dokumentation for, at virksomheden er en going concern. 

Begrebet defineres som virksomhedens evne til, at forsætte driften over en periode på minimum 12 

måneder efter statusdagen, afhængig af den pågældende virksomheds situation.   

Omfanget af ledelsens pligter i forbindelse med going concern vurderingen er, at de skal foretage en 

begrundet redegørelse om grundlaget for den forsatte drift. Vurderingen skal ledelsen udarbejde i 

forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, da de jf. Årsregnskabsloven skal sikre det retvisende billede. 

I vurderingen skal ledelsen forholde sig til virksomhedens likviditet, kompetente medarbejdere, kunder, 

leverandører mv. Ledelsen skal have fokus på, at kunne dokumentere de hændelser som kan påvirke deres 

forsatte drift i en periode udover de 12 måneder, såfremt forholdet er af en væsentlig karakter.  

Regnskabrugerne er bedt om at besvare et spørgsmål omkring, hvem de mener har ansvaret for at foretage 

coing concern vurderingen. Besvarelserne viste, at 50% mener, det er ledelsen som skal foretage 

vurderingen, mens de resterende 50% mener, at ansvaret er revisors, eller delt mellem revisor og ledelse. 
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Regnskabsbrugernes svar viser, at der er en forventningskløft, da kun halvdelen ved, at det er ledelsens 

ansvar at foretage going concern vurderingen.  

Når revisor ikke mener Going Concern forudsætningen er opfyldt, skal revisor give en modificeret 

konklusion i årsrapportens revisionspåtegning. Modificeringen skal udformes som en supplerende 

oplysning, hvis forudsætningen ikke er overholdt, men at årsrapporten ellers er retvisende, som følge af 

fremtidige hændelser. Derimod skal modifikationen udformes som et forbehold, i en situation hvor revisor 

ikke mener forudsætningen er opfyldt, og hvor ledelsen ikke har kunnet frembringe tilstrækkelig 

dokumentation herfor.  

Gennemgangen af empirien viste, at regnskabsbrugerne ikke har tilstrækkelig viden omkring, hvornår 

revisor skal give et forbehold eller en supplerende oplysning. Ved spørgsmålene omkring hvilken type 

modifikation som skulle vælges, var der ikke enighed, og svarerne var ligeligt fordelt mellem, at der skulle 

være forbehold i situationen og en supplerende oplysning. Det blev også bekræftet, ved at flere 

regnskabsbrugere mente, at der skulle tages et forbehold i spørgeskemaets eksempel.  

Besvarelserne fra empirien viste, at regnskabsbrugerne ikke tager højde for reglerne for, hvornår revisor 

kan ifalde erstatningsansvar. Empirien viser en stor uenighed blandt regnskabsbrugerne, om hvorvidt 

revisor kan ifalde ansvar for ikke at have modificeret konklusion i forbindelse med et selskab er gået 

konkurs, grundet udbetalt udbytte. Regnskabsbrugerne har ikke viden omkring revisors risiko for at ifalde 

erstatningsansvar. Det kræver, at de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt, hvorfor der skal være 

årsdagsforbindelse, adækvans og påregnelighed. For at revisor kan ifalde strafansvaret, skal en 

strafbestemmelse i lovgivningen være brudt. Det skal endvidere ske på baggrund af uagtsomhed, hvilket 

dog vil være årsagen i hovedparten af tilfældene. Den sidste type af ansvar, som revisor kan pådrage sig er 

disciplinæransvaret, hvilket hovedsageligt er i tilfælde, hvor god revisionsskik ikke er overholdt.  

Regnskabsbrugerne blev bedt om at foretage en vurdering af, hvor stor en sandsynlighed der var for at 

revisor havde begået en fejl ved sin revision. Besvarelserne viser, at jo kortere tid konkursen er sket efter 

påtegningsdatoen, jo mere sikker er regnskabsbrugerne på, at revisor har begået en fejl.  

Den indsamlede empiri sammenholdt med teorien skaber grundlaget for en forståelses- og 

forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor.  

Forventningskløften defineres som en forskel mellem regnskabsbrugers forventninger til revisor, når 

regnskabsbruger forventer handlinger, som er mere omfattende end lovgivningen foreskriver. Der kan også 

opstå en forventningskløft, når revisor foretager en vurdering, om enkelte handlinger giver yderligere 
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revisionsbevis, og risikere derved at fravælge handlinger, som regnskabsbrugeren finder nødvendig. 

Forståelseskløften opstår når regnskabsbruger ikke har den fornødne viden omkring revisionen, og derved 

ikke forstår revisors handlinger og konklusioner. Det kan f.eks. være i revisionspåtegningen, hvor 

regnskabsbrugerne ikke forstår forskellen på en ”blank” påtegning og en modificeret konklusion. 

I empirien var der indikationer på at uddannelse, alder og erfaring fra revisionsbranchen, er et parameter, 

som påvirker forståelses- og forventingskløftens omfang. Gennemgangen af de enkelte besvarelser, viste 

tendens til at en regnskabsbruger med høj uddannelse kombineret med erfaring fra revisionsbranchen, har 

den mest dybdegående viden omkring revision. På baggrund heraf ses det, at viden og erfaring er 

afgørende for omfanget af forståelses- og forventningskløften. 

På baggrund af teorien og empirien kan afhandlingens hypoteser besvares med følgende: 

Hypotese 1: Det er revisors ansvar at aflægge en retvisende årsrapport 

Den empiriske undersøgelse viser, at hovedparten af regnskabsbrugerne har kendskab til 

ansvarsfordelingen ved aflæggelse af virksomhedens årsrapport. Der er cirka 30 % af regnskabsbrugerne, 

som bekræfter hypotesen stadig er aktuel, da de svarede at revisor eller andre har ansvaret for en 

retvisende årsrapport. Analysen viser derfor, at en del af regnskabsbrugerne stadig forventer, at revisor har 

ansvaret for at aflægge virksomhedens retvisende årsrapport 

Hypotese 2: Det er revisors rolle at udarbejde en vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften.  

Hypotesen bekræftes ved at 50 % af regnskabsbrugerne i analysen besvarede, at det er revisor, eller 

ledelsen i samarbejde med revisor, der har ansvaret for, at foretage vurderingen af virksomhedens 

fortsatte drift.  

Hypotese 3: Påtegningen opfattes anderledes af regnskabsbruger end hensigten.   

Ved en direkte forespørgsel, om regnskabsbrugerne ved hvad en ”blank” påtegning betyder, svarer 96 % 

korrekt, at ”revisor ikke finder anledning til forbehold eller supplerende oplysninger”. Dette modsiges når 

regnskabsbrugerne skal forklare hvad påtegningen omfatter, da hovedparten bekræfter at de forstår 

påtegningen, men samtidig giver bemærkninger, som modsiger denne påstand. Hypotesen bekræftes, da 

regnskabsbrugerne forstår en blank påtegning, men ikke en påtegning med modifikationer.  
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Hypotese 4: Revisor ifalder ansvar hvis et selskab går konkurs. 

Empirien viser, at regnskabsbrugerne ikke forstår hvordan revisor kan ifalde ansvar. Besvarelserne viser, på 

trods af revisor har udført de lovpligtige handlinger, at regnskabsbruger mener revisor kan ifalde ansvar ved 

virksomhedens konkurs. Dette underbygges af en tendens blandt regnskabsbrugerne, om at jo nærmere 

konkursen er på dateringen af påtegningen, jo større risiko er der for at revisor har begået en fejl og skal i 

falde ansvar.  Samlet set mener regnskabsbrugerne, at revisor har et ansvar for virksomhedernes konkurs, 

og derfor bekræftes hypotesen. 

På baggrund af teorien og de empiriske data kan det konkluderes, at forståelses- og forventningskløften 

fortsat er til stede, ved revision af årsrapporten samt ved kommunikation mellem revisor og 

regnskabsbruger. Analysen beviser eksistensen af forståelses- og forventningskløften og at omfanget i høj 

grad afhænger af regnskabsbrugernes kendskab til årsrapporter samt erfaring og viden fra 

revisionsbranchen.  
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5. Perspektivering 
Hovedfokus i afhandlingen har været, at identificere om forståelses- og forventningskløften mellem revisor 

og regnskabsbrugeren. Dette er interessant i en tid, hvor der stadig er mange konkurser, og konklusionen i 

revisionspåtegningen er afgørende for regnskabsbrugerens opfattelse af virksomheden. Der er fortsat 

usikkerhed om, hvorvidt den økonomiske krise er ovre og hvor længe virksomhederne vil være påvirket 

heraf. 

På baggrund af dette, er forståelses- og forventningskløften stadig er yderst aktuel, og det er interessant at 

undersøge om kløften kan mindskes. Det umiddelbare svar er, at det er muligt at mindske forståelses- og 

forventningskløften, men aldrig at lukke den helt. Det blev konkluderet at viden var en af basis 

parametrene for at forståelses- og forventningskløften opstår. Derfor må svaret på hvordan kløften 

mindskes, være at det skal ske gennem oplysning til regnskabsbrugerens, så viden om området forøges. 

Hvad fremtiden bringer er hovedsageligt op til revisionsbranchen, da manglen på viden omkring 

fortolkningen af revisionspåtegningen, kun kan blive oplyst af branchen. Ved scenariet at revisionsbranchen 

ikke forsøger at viderebringe egne fortolkninger af påtegningen, vil forståelseskløften være på samme 

niveau i fremtiden, som i dag. Det er en oplagt mulighed for FSR at kommunikere betydningen af 

påtegningen ud til omverdenen, og på den måde forsøge at mindske forståelses- og forventningskløften.   
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Appendiks 1 – Spørgeskema 
 

Spørgeskema til kandidatafhandlingsprojekt omkring forventnings- og forståelseskløften 

 

Tak for du tager dig tid til at hjælpe os! 

Formålet med dette spørgeskema er at indhente empiriske data i forbindelse med udarbejdelsen af vores 
kandidatafhandling på cand.merc.aud-studiet ved Copenhagen Business School. 

Spørgeskemaet vil være inddelt i 5 forskellige sektioner  med 1 til 6 spørgsmål. Der vil i alt maks være 24 
spørgsmål, og det forventes at tage 5-7 minutter at udfylde skemaet. 

 

INFORMATION OM DIG (1 af 5) 

 

Første sektion af spørgeskemaet omhandler dig. Spørgeskemaet er selvfølgelig anonymt og ingen data vil 
blive videregivet til andre eller anvendt til andet end afhandlingen. 

Der er 5 spørgsmål i denne sektion. 

 

1. Hvilket køn er du ? 

(Angiv kun ét svar) 

q Kvinde 

q Mand 

2. Hvilken aldersgruppe er du? 

(Angiv kun ét svar) 

q 18 - 30 år 

q 31 - 40 år 

q 41 - 50 år 

q 51 - 60 år 

q Over 60 år 

 



  
Forståelses- og forventningskløften i 2011  
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. Juli 2011 

-  4 - 
 

3. Hvilken uddannelse har du senest gennemført? 

(Angiv kun ét svar) 

q Gymnasial uddannelse (HHX, HF, Gymnasium) 

q Mellemlang videregående uddannelse (HA, Finansøkonom el. anden bacheloruddannelse) 

q Lang videregående uddannelse (cand. merc. el anden kandidatuddannelse) 

       Anden (Skriv hvilken i boksen nedenfor) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4. Hvilket job har du til dagligt? 

(Angiv kun ét svar) 

q Aktionær/Ejer 

q Erhvervsrådgiver i bank 

q Ledelse 

q Revisor 

       Andet, hvilket: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

5. Har du tidligere arbejdet i revisionsbranchen? 

(Angiv kun ét svar) 

q Nej 

       Ja - Besvar venligst i boksen med antal år 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANVENDELSE AF ÅRSRAPPORTER (2 af 5) 

 

Anden sektion af spørgeskemaet omhandler din anvendelse af årsrapporter og dele heraf. Vi håber, du 
relevante steder vil uddybe dit svar. 

Der er 7 spørgsmål i denne sektion. 

 

6. I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din dagligdag? 

(Angiv kun ét svar) 

q Dagligt 

q Ugentligt 

q Månedligt 

q Sjældnere 

  

7. Hvilket informationer forventer du årsrapporten indeholder? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

8. Hvem har ansvaret for at der udarbejdes årsrapport for et selskab? 

(Angiv kun ét svar) 

q Ledelse 

q Aktionær/Ejer 

q Revisor 

       Andre, Hvem? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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9. Hvem har ansvaret for selskabets regnskab er retvisende? 

(Angiv kun ét svar) 

q Ledelse 

q Aktionær/Ejer 

q Revisor 

       Andre, Hvem? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

10. Har du en god forståelse for, hvad en revision af årsrapporten indebærer? 

(Angiv kun ét svar) 

q Ja 

q Nej 

Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

11. Har du forståelse for hvad revisors påtegning af årsrapporten indebærer? 

(Angiv kun ét svar) 

q Ja 

q Nej 

Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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12. Hvad betyder det når revisor giver en "blank" påtegning? 

(Angiv kun ét svar) 

q At revisor ikke vil tage ansvar for tallene i årsrapporten. 

q At revisor ikke under revisionen har fundet anledning til et forbehold eller en supplerende 
oplysning i regnskabet. 

q At revisor tager forbehold for den udarbejdede årsrapport. 

  

GOING CONCERN (3 af 5) 

 

I denne del ønsker vi at høre mere omkring din holdning til going concern, samt hvordan dette skal 
behandles i forbindelse med revision af årsrapporten. 

Der vil være 5 spørgsmål. 

 

13. Kender du til begrebet "fortsat drift" (Going concern)? 

(Angiv kun ét svar) 

q Ja 

q Nej 

  

Hvis ja, uddyb venligst begrebet: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

14. Hvad betyder det at selskabet er en going concern? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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15. Hvad er henholdsvis ledelsens og revisors ansvar i forbindelse med vurderingen af going 
concern? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

16. Hvad mener du er vigtigst i vurderingen af "fortsat drift" (Going Concern)? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

17. Er der forskel på om revisor kan ifalde ansvar hvis konkursen finder sted indenfor 3, 6, el 12 
måneder? (Angiv kun ét svar) 

q Ja 

q Nej 

Uddyb venligst dit svar: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

AFRAPPORTERING (4 af 5) 

I denne sektion er der 5 spørgsmål som skal besvares. Disse vil omhandle afrapporteringen og 
væsentligheden af årsrapporten. 

 

18. Hvilke dele af årsrapporten anser du for væsentlig i forhold til dit job? (Angiv gerne flere svar) 

q Ledelsespåtegningen 

q Revisionspåtegningen 

q Ledelsesberetningen 

q Regnskabet (Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, Balancer, noter) 



  
Forståelses- og forventningskløften i 2011  
Hanne B Thomsen & Thomas Hejbøll 
Copenhagen Business School – 7. Juli 2011 

-  9 - 
 

19. Hvilke informationer fra regnskabet bruger du? (Angiv gerne flere svar) 

q Anvendt regnskabspraksis 

q Resultatopgørelse 

q Balance 

q Noter 

  

20. Hvor vigtig anser du revisionspåtegningen for at være i dit job? (Angiv kun ét svar) 

q 1 - Uden betydning 

q 2 

q 3 

q 4 

q 5 - Meget vigtig 

21. Venligst uddyb dit valg 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

22. Hvilken af følgende handlinger giver dig størst overbevisning om at årsrapporten er retvisende? 

(Angiv kun ét svar) 

q Assistance i forbindelse med opstillingen af årsrapporten 

q Review af årsrapporten 

q Revision af årsrapporten 

Uddyb venligst 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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23. I Hvilket omfang forventer du revisor har et afsnit om "fortsat drift" (Going concern) med i 
årsrapporten? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

EKSEMPLER (5 af 5) 

 

Til slut har vi opstillet 2 eksempler med forskellige udsagn, som vi gerne vil have dig til at besvare. 

Eksempel 1 

 

Et selskab går konkurs ni måneder efter regnskabsårets afslutning og har udloddet udbytte svarende til 
tidligere års overørte overskud, så kun den lovpligtige aktiekapital er tilbage. Selskabet har ikke et positivt 
cash-flow, men har realistisk budgetteret med dette fremadrettet. 

Når konkursen sker efter 9 måneder, er der stor sandsynlighed for at revisor har fejlet i sin vurdering 
af selskabets mulighed for ”fortsat drift” (going concern). (Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig (uddyb svar) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Sandsynligheden for at revisor har begået en fejl i sin vurdering af selskabets fortsatte drift (going 
concern) er større, hvis konkursen sker allerede efter 3 måneder. (Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig (uddyb venligst) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Revisor bør i ovennævnte problemstilling stilles til ansvar for tab  

(Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig (uddyb venligst) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Havde revisor med en supplerende oplysning omtalt udbytteudbetalingen i påtegningen, ville revisor 
ikke kunne ifalde ansvar. (Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Hvis revisor giver en blank påtegning er der 100 % sikkerhed for at selskabet kan fortsætte sin drift i 
mindst 12 måneder. (Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

  

       Hverken Enig el. Uenig (Uddyb venligst) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Eksempel 2 

Revisor har afgivet en blank påtegning på et regnskab for et selskab med en række udlejningsejendomme. 
Selskabet har lidt et massivt tab i året som følge af nedskrivninger på selskabets ejendomme grundet 
finanskrisen. Selskabets likviditet balancerer, hvis der fremadrettet er et positivt cash flow. Det er ledelsens 
forventning, at selskabet vil have en positiv drift fremadrettet, hvilket skyldes, at der er tegn på, at krisen 
aftager, og selskabet har samtidig en række interesserede lejere til selskabets tomme lejemål. 

Fem måneder senere viser det sig at selskabet ikke har formået at få udlejet de tomme lokaler, og de 
positive tendenser er blevet negative, efter at flere lejere har opsagt deres lejemål. Selskabet går konkurs 
efter 8 måneder med underskud. 

 

Revisor burde have forudset at selskabet ikke kunne overleve og dermed have givet en supplerende 
bemærkning i revisionspåtegningen omhandlende ledelsens evner til at vurdere selskabets fortsatte 
drift (going concern) 

(Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Revisor burde selv have indset at der ikke var mulighed for fortsat drift og taget forbehold herfor. 

(Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Hvis revisor i midlertidig havde taget forbehold for ”fortsat drift” (going concern) i årsrapportens 
revisionspåtegning, var det ensbetydende med at selskabet ikke kan fortsætte sin drift de næste 12 
måneder.  

(Angiv kun ét svar) 

q Enig 

q Uenig 

       Hverken Enig el. Uenig 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tak for hjælpen. 

 

Spørgeskemaet er færdigt. 

Din besvarelse er en stor hjælp for os, da en stor besvarelsesprocent er med til at sikre validiteten af de 
enkelte data. 
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Appendiks 2 – Mail til respondenter 
 

Til <navn> 
 
Vi er 2 cand.merc.aud studerende som er i gang med at skrive den afsluttende 
afhandling omkring going concern på studiet. Vi har i den forbindelse udarbejdet 
et spørgeskema angående emnet. 
 
Det tager ca. 5-7 minutter at svare på spørgsmålene, og vi håber, du vil tage 
dig tiden til at besvare spørgeskemaet, da det er afgørende for værdien af vores 
endelige afhandling. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen 
 
Undersøgelsen kan startes ved at trykke på dette internetlink: 
 
https://survey.enalyzer.com/?Pid=n6p5qic5&Rid=g2m4gata  
 
Du kan også gå til internetadressen https://survey.enalyzer.com/ og indtaste: 
ProjektID: n6p5qic5 
Password: g2m4gata 
 
Hvis du ikke er interesseret i at deltage i undersøgelsen, kan du trykke på 
dette internetlink: 
https://survey.enalyzer.com/actRefuse.asp?Pid=n6p5qic5&Rid=g2m4gata  
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Thomsen & Thomas Hejbøll 
stud.merc.aud 
  

https://survey.enalyzer.com/?Pid=n6p5qic5&Rid=g2m4gata
https://survey.enalyzer.com/
https://survey.enalyzer.com/actRefuse.asp?Pid=n6p5qic5&Rid=g2m4gata
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Appendiks 3 – Rykkermail til respondenter 
 

Til <navn> 
 
I forrige uge modtog i et spørgeskema, og vi kan se i desværre ikke har haft tid 
til at svare på det. Da vi gerne vil have så mange svar som muligt, håber vi du 
vil svare på spørgeskemaet inden for de næste par dage, da det er en stor hjælp 
for vores opgave. 
 
Original mail: 
 
Vi er 2 studerende på Copenhagen Business School, som er i gang med vores 
kandidatafhandling, der handler om problemstillingen vedrørende 
forståelseskløften mellem revisor, ledelse og omverden. I den forbindelse har vi 
brug for empiriske data, hvorfor vi har udarbejdet et spørgeskema, som vi vil 
sætte stor pris på, at du vil besvare. 
 
Besvarelsen vil tage 5-7 minutter og bliver naturligvis behandlet anonymt. 
 
Spørgeskemaet kan startes ved at trykke på dette internetlink: 
 
https://survey.enalyzer.com/?Pid=t8baq2c8&Rid=tdir2fur 
 
Hvis du ikke er interesseret i at deltage i undersøgelsen, kan du trykke på 
dette internetlink: 
https://survey.enalyzer.com/actRefuse.asp?Pid=t8baq2c8&Rid=tdir2fur 
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
Med venlig hilsen 
Hanne B. Thomsen & Thomas Hejbøll 
stud.merc.aud 
 

  

https://survey.enalyzer.com/?Pid=t8baq2c8&Rid=tdir2fur
https://survey.enalyzer.com/actRefuse.asp?Pid=t8baq2c8&Rid=tdir2fur
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Appendiks 4 – Analyse på besvarelse af spørgeskema 
 

Spørgsmål1: Hvilket køn er du ? 

Procent / Antal Total 

Kvinde 21% / 11 

Mand 79% / 41 

Total 100% / 52 
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Spørgsmål 2: Hvilken aldersgruppe er du? 

Procent / Antal Total 

18 - 30 år 25% / 13 

31 - 40 år 23% / 12 

41 - 50 år 31% / 16 

51 - 60 år 13% / 7 

Over 60 år 8% / 4 

Total 100% / 52 
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Spørgsmål 3: Hvilken uddannelse har du senest gennemført? 

Procent / Antal 
 

Total 

Gymnasial uddannelse (HHX, HF, Gymnasium) 
 

12% / 6 

Mellemlang videregående uddannelse (HA, Finansøkonom 
el. anden bacheloruddannelse) 

 

27% / 14 

Lang videregående uddannelse (cand. merc. el anden 
kandidatuddannelse) 

 

54% / 28 

Anden (Skriv hvilken i boksen nedenfor) 

 

8% / 4 

Total 
 

100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Akademiingeniør - Bygningsingeniør fra DIA. 
• Business school 
• HD regnskab og Merkonom i Finansiering 
• realeksamen + et årig handelsskole 
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Spørgsmål 4: Hvilket job har du til dagligt? 

Procent / Antal Total 

Aktionær/Ejer 8% / 4 

Erhvervsrådgiver i bank 0% / 0 

Ledelse 46% / 24 

Revisor 27% / 14 

Andet, hvilket: 19% / 10 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• journalist 
• journalist 
• Regnskabschef 
• Trainee mot CFO 
• Jeg er adm. dir. og ejer af virksomheden. Ligesom jeg fungerer som projektchef på vores 

byggeprojekter. 
• Regnskabschef 
• Regnskabschef i en mellemstor virksomhed. 
• Økonomichef / Business Controller 
• Arkitekt 
• bestyrelsesarbejde 
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Spørgsmål 5: Har du tidligere arbejdet i revisionsbranchen?  

Procent / Antal Total 

Nej 67% / 35 

Ja - Besvar venligst i boksen med antal år 33% / 17 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Jeg har arbejdet i revisionsbrahchen i 3½ år. 
• 4 
• 15 
• 5 
• Redovisningsbyrå +3år (ej direkt revision men när-kontakt mot revisorer) 
• 9 
• 3 
• 5 år 
• 15 år. 
• 8 år 
• 12 
• 5 år 
• 5 
• 3 
• 5 
• Se ovenfor. 
• 13 
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Spørgsmål 6: I hvilket omfang anvender du årsrapporter i din dagligdag? 

Procent / Antal Total 

Dagligt 29% / 15 

Ugentligt 15% / 8 

Månedligt 21% / 11 

Sjældnere 35% / 18 

Total 100% / 52 
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Spørgsmål 7: Hvilket informationer forventer du årsrapporten indeholder? 

  

Total 

Hvilket informationer forventer du årsrapporten 
indeholder? 

 

52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Så meget som muligt 
• Det er mine forventninger at årsrapporten indeholder det nødvendige jf. årsregnskabsloven for den 

klasse selskabet tilhører. /  / Dette er bl.a. ledelsespåtegning, revisorpåtegning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter samt evt. egenkapitalforklaring og 
pengestrømsopgørelse. 

• . 
• Alle relevante tal og øvrige oplysninger, der skal til for at danne sig et reelt billede af virksomheden. 
• Relevante, retvisende og overskuelig information 
• De forhold, som har relevans for vurdering af selskabets økonomiske forhold 
• Det væsentligste er information forståelse af virksomhedens finansielle struktur. Det kræver både en 

beskrivelse af virksomhedens aktivitet og en regnskabspraksis afstemt efter virksomhedens forhold. 
• De ifølge lovgivningen relevante informationer. 
• Omsætning, Gross Marging, Ebit,aboulut/% og vækst, balance sum, egenkapital, kort/lang gæld, 

forpligtelser udover balancen 
• årsrapport 
• Samtlig information Tillgångar o Skulder - sker analys kontinuerligt (Balansrapporten). Försäljning o 

Return of Gods sker kontinuerlig analys. 
• De relevante og lovpligtige. Det skal bemærkes, at jeg er 100% ejer af virksomheden. 
• Regnskabsdata samt information omkring drift i regnskabsperioden. Data som kan bruges til analyse 

af virksomheden. 
• Retvisende og gennemskuelige tal, der viser udvikling indtægter, lønninger, omkostninger, resultat, 

antal medarbejdere samt balance, likviditet og egenkapital. 
• De informationer, som loven årsregnskabsloven foreskriver. 
• Ledelsesberetning skal være en god og dyb beskrielse af virksomheden, ikke kun "standard"-

løsningerne, som enhver revisor kan producere - det skal være ledelsen, der laver beretningen. 
• resultat / balance  / noter / forventninger / ledelseserklæring ( omfattende ) 
• Gjeldende informasjon i henhold til IFRS. /  / Tilstrekkelig spesifikasjon/breakdowns av alle line items i 

regnskapet /  / Informasjon om alle commitments 
• Jeg bruger hovedsagligt kun de årsrapporter vi selv udarbejder. 
• Jeg bruger dem kun til at få en fornemmelse af virksomhedernes størrelse (Konkurrenter, 

leverandører m.m.) 
• Retvisende billede af virksomheder 
• Nøjletal - ledelsesberetning og revisor påtegning. 
• Dem som opfylder loven. 
• Information om virksomhedens forventede udvikling og tiltag i fremtiden, samt en stillingtagen til det 

forgangne regnskabsår. Hvorfor er det gået som det er gået? 
• Relevante økonomiske data jf. årsregnskabsloven 
• Det som interesserer mig er omsætning, dækningsbidrag, egenkapital og kortfristet gæld 
• Informationer om virksomhedens resultat, egenkaptial forventninger til fremtiden - mest for ar kunne 

kreditvurdere virksomheden 
• alle relevante regnskabstal 
• Omsætning og over/underskud 
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• Alle relevante og lovpligtige oplysninger til bedømmelse af virksonhedens reelle økonomi 
• financielle nøgletal incl. udvikling + noter. herudiver ejserstruktur og kapitalandele i andre selskaber 
• Udvalgte KPI nøgletal / og naturligvis regnskabstal for driften af selskabet 
• En udførlig og transparent præsentation af den pågældende virksomhed 
• Revisionspåtegning / Ledelsespåtegning / Årsregnskab 
• Ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, påtegning samt principper 
• De påkrævede nøgletal 
• Det der er lovpligtigt. 
• En revisionspåtegning der giver udtryk for eventuelle bemærkninger til revisionen. Et retvisende 

billede generelt 
• De lovpligtige informationer suppleret med supplerende beretninger. 
• Primært forventer jeg at årsrapporten indeholder informationer omkring indholdet af årsrapporten og 

informationer om virksomheden - herunder sammenligningstal, en uafhængig revisors påtegning, en 
regnskabserklæring mv. Jeg benytter primært årsrapporter til at sammenligne med årets tal. 

• - Et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt forskydningen her i mellem. / - Derudover 
forventer jeg, at væsentlige risici vedr. selskabets finansielle situation oplyses. 

• Et billede af virksomhedens økonomiske situation. 
• informationer som er lovpligtige jf. årsregnskabsloven, samt hvorvidt selskabets fremadrettet 

eksistent er sikret. 
• Oplysninger om selskabets økonomiske situation ved regnskabsafslutning. 
• Oplysninger om selskabets finansielle situation ved årsafslutning. 
• Det der fremgår jf. årsregnskabsloven med bilag (skema-kravene mv). / Hvis der anvendes undtagelser 

fra årsrapporten (fx ingen pengestrømsopgørelse, med henvisning til at der udarbejdes koncern-
pengestrømsopgørelse på et højere niveau) forventer jeg også at der er en henvisning hertil - dette er 
der dog ikke særlig ofte. 

• Påtegning, anvendt regnskabsprakis m.v. 
• Som udgangspunkt det, lovgivningen foreskriver. 
• Jeg forventer resultatopgørelse og balancer og noter samt underskrift fra revisor 
• Ledelseserklæring / Revisionspåtegning / Anvendt regnskabspraksis / Resultatopgørelse og balance + 

noter 
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Spørgsmål 8: Hvem har ansvaret for at der udarbejdes årsrapport for et selskab? 

Procent / Antal Total 

Ledelse 71% / 37 

Aktionær/Ejer 15% / 8 

Revisor 12% / 6 

Andre, Hvem? 2% / 1 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Økonomichef 
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Spørgsmål 9: Hvem har ansvaret for selskabets regnskab er retvisende? 

Procent / Antal Total 

Ledelse 71% / 37 

Aktionær/Ejer 12% / 6 

Revisor 15% / 8 

Andre, Hvem? 2% / 1 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Økonomichef og Revisor 
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Spørgsmål 10: Har du en god forståelse for, hvad en revision af årsrapporten indebærer? 

Procent / Antal Total 

Ja 90% / 47 

Nej 10% / 5 

Total 100% / 52 
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Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 

 
Total 

Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 37 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Revisionen skal foretages af revisor, som udfører en række handlinger tilrettelagt efter lovens 

præmisser med hensyntagen til selskabets type, størrelse og branche 
• Ledelsen har ansvaret for årsrapporten revisionens skal sikre sig at det sker efter gældende 

regnskabsregler. 
• Er indforstået med at revisors gennemgang "kun" er en overordnet gennemgang af enkelte forhold, 

og dermed ikke kommer til bunds i alt. Dette er naturligvis forståeligt set i forhold til revisionens 
omfang og omkostning forbundet hermed. 

• Som statsautoriseret revisor har jeg set det hele 
• har selv arbejdet som revisor 
• Beskrivning, analys, genomgång av oberoende part av företagets alla vitala delar såsom tillgångar, 

skulder, eget kapital, diverse rapportering, ekonomiska ställning etc - vilket ska levereras offentligt, till 
ägare, andra intressenter. 

• Årsrapporten skal udvise et korrekt billede af virksomhedens drift og økonomi. 
• Det er en uvildig påtegning fra revisor som sikrer (stikprøvevis) at gældende regler på er overholdt og 

at data er retvisende. 
• Gennemgang, afstemning og stikprøver fra revisor. 
• Revision af årsrapporten indebærer, at de oplysninger ledelsen benytter stikprøvevis checkes af 

revisoren, som desuden sikrer at lovkrav overholdes. 
• Sikre sig, at elementerne jf. lovgivningen er med, at resultatsopgørelse, balance, noter mv. er 

ioverensstemmelse med bogføringen. Det er mere en kontrol af, at lovgivnignen er overholdt, ikke har 
revisoren skal "stå inde for regnskabet", herunder slet ikke enkeltposter eller trufne valg, fx 
afskrivningsprincipper. Det afgør ledelsen. 

• sikre at regnskapet ikke inneholder vesentlig feil informasjon. 
• Sikre at informationerne der afgives ikke er misvisende samt at retningslinierne for udarbejdese af 

årsrapport er efterlevet. 
• Revisor skal vurderer risikoen for fejlinformation i regnskabet og dermed om regnskabet giver et 

retvisende billede af virksomheden 
• Ekstern konsulent gennemgår årsrapport for at se om der er fejl, mangler eller udeladelse i det 

retvisende billede af virksomheden. 
• Revisionen er en trediemands revidering af årsrapporten - årsrapportens indhold er dog ledelse / 

bestyrelsens ansvar. 
• Det er en kritisk gennemgang fra revisors side, om årsrapporten er retvisende udfra væsentlighed og 

risiko på de enkelte poster. 
• Revisionen bør afdække eventuelle risici samt sikre at de i årsrapporen leverede tal er retvisende 
• at de væsentligste tal er undersøgt for at se om de viser et retvisende billede af de tal som opgives. 
• Det ved jeg fra mit tidligere ehrverv og uddannelse 
• Jeg har tidligere arbejdet som ansvarlig økonomidirektør i større danske/internationale virksomheder 
• Har selv revisorbaggrund 
• Ledelsen har ansvar for at give revisionen den nødvendige information. Revisionen kan alene sikre, at 

informationen er med til at give et retvisende billede og kan ved stikprøver kontrollere data. 
• Kontrol af, at de afleverede data er korrekte og retvisende 
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• revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og har derfor til opgave at sikre at årsrapporten er 
retvisende 

• En revision foretages ud fra en væsentligheds- og risikobetragtning, samt øvrig krav i 
revisionsstandarderne, dvs. en revision sikrer ikke 100% mod fejl eller besvigelser i regnskabet 

• En revision medfører, at revisor udfører handlinger som sikrer af der kan afgives en påtegning med høj 
grad af sikkerhed for at elementerne er korrekte. Er dette ikke muligt modificeres påtegningen eller 
der afstås fra opgaven. En revision er således ikke en 100% garanti for et korrekt regnskab. 

• Idet jeg arbejder i et revisionsfirma. 
• at årsrapporten giver et retvisende billede af den reele drift hos virksomheden 
• En årsrapport er en samling af data, der forklarer selskabets økonomiske stilling ved 

regnskabsafslutning. Dette indebærer at tallene er revideret ud fra de love og standarder det 
vedrører, for dets rigtighed på et 95% konfidensniveau. 

• Gennemgang af selskabets balance og resultatopgørelse i henhold danske revisionsstandarder 
• At revisor erklærer sig om, hvorvidt regnskabet er retvisende. Erklæringen sker med høj, men ikke 

fuldstændig grad af sikkerhed som følge af de iboende begrænsninger i revisors arbejde - herunder 
især at revision er baseret på stikprøvegennemgang. Samtidig er risikoen større ved besvigelser, fordi 
dokumentation kan være forfalsket så det som revisor ser som underbyggende dokumentation for en 
given påstand er "fabrikeret" til lejligheden. 

• Har arbejdet som revisor i mange år - så jeg håber da, at jeg har en forståelse for det... 
• Jeg arbejder med revision til daglig - jeg er nødt til at have en eller anden form for indblik i revisionen 

af en årsrapport. 
• At revisor finder de fejl, som der eventuelt er opstået i løbet af året. Samt sikre sig tallene er rigtige. 
• Ja, jeg vil mene at gennem mit arbejde som revisor har en god forståelse af dette. 
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Spørgsmål 11: Har du forståelse for hvad revisors påtegning af årsrapporten indebærer? 

Procent / Antal Total 

Ja 98% / 51 

Nej 2% / 1 

Total 100% / 52 
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Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 

  

Total

Hvis ja, Uddyb venligst dit svar: 

 

42 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Påtegningen indebærer at selskabets revisor mener at årsrapporten er retvisende i forhold til 

selskabets finansielle situation. Endvidere er der mulighed for at tage forbehold eller have 
supplerende oplysninger. 

• . 
• Det er som regel de to sidste afsnit i påtegningen, der fortæller, hvad der er afgørende for 

bedømmelsen af årsrapporten 
• Stikprøvevis gennemgang. / Supplerende oplysninger og evt. forbehold 
• Standard påtegning, hvor de fratager sig selv et ansvar for forhold, som de ikke kender til. Samtidig er 

forholder revisionen sig kun til det bagudrettede forløb, og er dermed ingen garanti for fremtidigt 
forløb. 

• Jeg har jo lavet nogle stykker i tidens løb 
• Revisorens påtegning skulle gerne sikre, at oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med et 

retvisende billede af virksomheden. 
• . 
• leverera svar på föregående frågas kommentar. 
• Jeg mener, at ved revisor´s påtegning af årsrapporten påtager revisoren sig ansvaret for, at 

årsrapporten er retvisende. 
• At regnskabet er revideret og retvisende. 
• Revisor påtegner årsrapporten for at tilkendegive, at denne er i overenstemmelse med 

årsregnskabsloven, samt at den er retvisende. I givet fald der er tale om forhold der skal rettes særlig 
opmærksomhed på, indeholder påtegningen også dette. 

• SOm det tidligere svar, han/hun skal ikke "blåstemple" tallene, da de godt kan være forkerte. 
• Bekrefter at en uavhengig revisjon er utført ref pkt 10 
• Sikre at informationerne der afgives ikke er misvisende samt at retningslinierne for udarbejdese af 

årsrapport er efterlevet. 
• Står indefor at lovgivningen er overholdt og at regnskabet giver et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver, resultat m.m. 
• Revisor's ansvarfraskrivelse....... 
• Det er revisionens vurdering ud fra de givne / og reviderede oplysninger. 
• at revisor har udført nogle arbejdsopgaver for at sikre, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl 

og misinformationer. 
• Påtegningen udtrykker, om der er en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder 

fejlinformation fra ledelsens side. Hvis ikke, ovenstående kan opfyldes skal revisor skrive det i sit 
forbehold samt konklusion. 

• Revisor indestår med underskrift at de har været igennem diverse process-kontroller og at de har 
afdækket væsentlige risici i årsrapporten 

• at han indestår for at de tal som han skriver under på, så vidt han kan se og har undersøgt efter 
bedste evne, er retvisende 

• Revisor påtager sig ansvar for at årsrapporten er retvisende 
• et højt honorar og intet ansvar (smart) 
• Påtegningen skulle gerne give regnskabslæseren besked om eventuelle problematiske forhold 
• Det er den udtalelse, der beskriver revisors arbejde og vurdering af det pågældende regnskab. Hvis 
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kvalificeret et pålæg til selskabet om at rette op på det omhandlede område. 
• Her selv revisorbaggrund 
• Revisors rolle er ud fra de tilgængelige oplysninger, ved stikprøver samt gennemgang og kontrol af 

procedurer samt den gældende praksis indenfor regnskab at sikre, at regnskabet er retvisende. 
• En blåstempling af det indberettede 
• et udtryk for hvorvidt revisor kan påtegne årsrapporten så den giver et retvisende billede 
• Revisor skriver under på, at det af ledelsen aflagte regnskab giver et retvisende billede i 

overenstemmelse med den regnskabsmæssige begrebramme som årsrapporten er aflagt efter. 
Revisionspåtegningen er regnskabsbrugers garant for at eventuelle fejl i årsrapporten ikke vil påvirke 
brugernes beslutninger 

• Revisor udtaler sig om årsrapporten på baggrund af revisionen. 
• En påtegning illustrerer at revisor med høj grad af sikkerhed kan konkludere at elementerne er 

korrekte. Er dette ikke muligt modificeres påtegningen eller der afstås fra opgaven. En revision er 
således ikke en 100% garanti for et korrekt regnskab. 

• Her kan revisor skrive hvis der er nogle supplerende oplysninger eller forbehold for regnskabet. 
• revisor skriver under på, at årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. 
• Dette er revisors signatur for at regnskabet er har et konfidensniveau på 95 % eller mere. 
• Indebærer at revisor har været igennem årsrapporten i henhold til danske revisionsstandarder 
• Se forreige svar. 
• Er revisor 
• Revisors påtegning (revisionspåtegning) indebærer en indeståelse for, at regnskabets indhold er 

retvisende på et konfidensinvterval på 5 %. 
• Revisor påtegner at selskabets årsrapport er retvisende og uden fejl.  
• Ja, den indebærer at revisoren skriver under på at tallene indeholdt i regnskabet er retvisende. / Det 

er her de endvidere kan oplyse hvis der evt. skulle være uenigheder i tallene som ledelsen har fremlagt 
i regnskabet i form af forbehold, og supplerende oplysninger. 
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Spørgsmål 12: Hvad betyder det når revisor giver en "blank" påtegning? 

Procent / Antal 
 

Total 

At revisor ikke vil tage ansvar for tallene i 
årsrapporten. 

 

4% / 2 

At revisor ikke under revisionen har fundet 
anledning til et forbehold eller en supplerende 
oplysning i regnskabet.  

96% / 50 

At revisor tager forbehold for den udarbejdede 
årsrapport. 

 

0% /0 

Total 
 

100% / 52 
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Spørgsmål 13: Kender du til begrebet "fortsat drift" (Going concern)? 

Procent / Antal Total 

Ja 87% / 45 

Nej 13% / 7 

Total 100% / 52 
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Hvis ja, uddyb venligst begrebet: 

 
Total 

Hvis ja, uddyb venligst begrebet: 39 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Hvis selskabet er en going concern, forventes det at selskabet finansielt set kan overleve de næste 12 

måneder og intet indikere at dette ikke skulle være tilfældet. 
• Årsrapporten er aflagt med henblik på videre drift 
• Fremlagt og revideret for fortsat drift. 
• Værdier i årsrapporten er opgjort ud fra en værdiansættelse med fortsat drift for øje. Dvs. ikke til 

nettorealisationsværdi af anlægsaktiver, varebeholdninger m.v. 
• Måling af posterne i årsrapporten foretages ud fra en forudsætning om at virksomheden forventes at 

fortsætte sin almindelige drift i mindst 12 måneder fra balancedagen 
• Betyder at virksomheden forventes at overleve i de næste 12 måneder 
• Selskabets mulighed for at overleve. 
• At driften i selskabet er tilstrækkelig stærk til, at selskabet på kort og mellemlangt sigt fortsætter 

driften uden at gå konkurs. 
• Revisorens vurdering bl.a. ifm. påtegning, skal være under hensyntagen til at virksomheden 

fortsætter (=going concern), 
• Dybest set en vurdering af, om virksomheden er bæredygtig og er i live inden for en årrække, hvis det, 

som revisor ser, fortsætter. 
• regnskab aflægges med selskabets fortsatte drift for øje 
• underliggende assumption i regnskapet. Tilstrekkelig finansiell stilling og likviditet for å sikre driften 

fremover, 12 mnd 
• At virksomheden kan fortsætte driften i en overskuelig periode fremad 
• Som begrebet siger - fortsat drift - virksomheden har den økonomiske formåen der skal til for en 

fremtidig drift 
• Virksomheden er i stand til at fortsætte driften det kommende år, ud fra strategier og finansielle 

styrker 
• Virksomhedens historik og udvikling giver anledning til at tro på den vil fortsætte. 
• med fortsat drift for øje. 
• Fortsat drift de næste 12 måneder efter regnskabsaflæggelsen. 
• At virksomheden "evner" at klare en fortsat drift af selskabet. 
• at man forventer at virksomheden fortsætter, og således ikke skal tage hensyn til 

afviklingsomkostninger, som f.eks. ekstra nedskrivning af varelager og andre materielle poster, 
hensættelse til opsigelse af medarbejdere 

• At virksomheden kan overleve endnu en sæson 
• Virksomheden råder over tilstrækkelige økonomiske resourser til at klare driften i det næste år 
• D.v.s. at virksomheden kan opretholde sin løbende drift herunder betale sine kreditorer, blive forsynet 

med den fornødne kapital fra eksterne kilder 
• Virksomhedens evne til at fortsætte driften herunder har tilstrækkelig likviditet til rådighed 
• Udarbejdelsen af regnskabet forudsaætter, at selskabet forventes at eksistere i de efterfølgende år. 
• der vurderes ikke at være forhold der gør, at selskabet ikke er i stand til at fortsætte driften og ikke 

går konkurs indefor 1 år 
• Årsregnskaber aflægges under forudsætning af fortsat drift i en periode på minimum 12 mdr efter 

statusdagen. Dette har betydning for de værdiansættelsesprincipper, der anvendes på balanceposter 
(modsat af likvidationsregnskaber) 
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• Ved fortsat drift forstås at revisor udtaler sig om virksomheden de næste 12 måneder frem baseret på 
revisionen. De 12 måneder er fra den dag, årsregnskabet dateres til. 

• Going concern er et udtryk hvorvidt selskabet kan fortsætte driften et år fra regnskabsårets 
afslutning. Er det vurderingen at going-concern princippet ikke kan anvendes skal værdierne af og 
forpligtigelser genovervejes. 

• Ved going concern vurderes det at virksomheden kan fortsætte sin drift minimum et år efter 
årsafslutningen. 

• Virksomhedens fremtidig eksistens 
• Dette betyder at der ikke er kendte forhold, som sætter tvivl om virksomhedens drift i indeværende 

regnskabsår (året efter). Dette er typisk begrundet ud fra sammensætningen af likviditet til sikring af 
virksomhedens drift indeværende år. 

• En virksomhed i going concern er en forretning, der fungerer uden en trussel om likvidation for en 
overskuelig fremtid, normalt betragtes dette som mindst inden for 12 måneder. 

• ÅRL § 13 om grundlæggende forudsætninger, 4 punkt:"Driften af en aktivitet formodes at fortsætte 
(going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte" / Konsekvensen heraf 
er, at klassefikation af aktiver og gæld kan opdeles i kort og lang (hvis der ikke er going koncern vil alt 
pr definition være kort) - og indregning af aktiver kan ske efter en regnskabspraksis som ikke er til 
realisationsværdi. 

• At virksomheden kan fortsætte driften i et år - og hvis det ikke er tilfældet, skal der aflægges efter 
realisationprincippet 

• Regnskaber aflægges efter en grundlæggende forudsætning om going concern - nemlig den, at 
virksomheden drives i minimum 12 måneder frem. Dette har indvirkning på bl.a. værdiansættelse af 
aktiver. 

• Selskabet er fortsættende, og ikke konkurs 
• Når revisor skriver under på regnskabet, giver de dermed tilkende at de vurderer at selskabet er going 

koncern. Hvilket betyder at selskabet stadgi vil være i "live" et år frem. 

 

Spørgsmål 14: Hvad betyder det at selskabet er en going concern? 

  

Total 

Hvad betyder det at selskabet er en going 
concern? 

 

52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• At selskabet forventes at kunne opretholde driften indtil næste regnskabsår 
• Som ovenfor at selskabet har likviditet til at overleve de næste 12 måneder, og intet indikere at de 

ikke skulle kunne det. 
• Den lever 
• fortsat drift 
• At virksomhedens værdier er opgjort med forsat drift for øje 
• Virksomhedens aktiver og passiver anvendes til at udføre virksomhedens almindelige aktivitet og er 

ikke generelt under afhændelse i forbindelse med virksomhedsophør 
• Vi har ikke anvendt Going Concern 
• Overlever næste 12 måneder 
• ...vet ej - ej arbetat länge m concernfrågor... 
• Se spm. 13. 
• At det vurderes om selskabet har mulighed for at overleve. 
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• At selskabet har en tilstrækkelig sund drift til at kunne fortsætte driften og betale sine kreditorer. 
• Der er basis for at virksomheden med udgangspunkt i foreliggende årsrapport, budget for kommende 

år, finanseringstilsagn egenkapital mv. kan fortsætte driften. 
• At vi mener, at selskabet kan overleve næste dag, uge mv. 
• ikke er konkursramt eller truet 
• selskapets cash flow og finansielle posisjon er tilstrekkelig for å funde videre drift av selskapet 
• At virksomheden kan fortsætte driften i en overskuelig periode fremad 
• Som netop beskrevet 
• Fortsat drift en rimelig periode 
• Virksomheden forventes at fortsætte driften uden økonomiske problemer. 
• At virksomheden ikke forventes at gå konkurs eller lign. 
• At virksomheden forventer fortsat drift de næste 12 måneder. 
• At virksomheden fortsat er i drift 
• at man forudsætter at er en virksomhed som fortsætter også efter årsregnskabet. 
• At de kan fortsætte deres dirft som hidtidig 
• at den kan fortsætte 
• At det er en virksomhed som er i drift og som har et bæredygtigt forretningsgrundlag 
• At det ikke er nødlidende 
• at selskabet er i stand til at fortsætte drift 
• ved ikke 
• se svar på 13 ovenfor 
• Se foregående svar 
• At selskabet forventes at eksistere i de kommende år. 
• . 
• At det kan fortsætte min. et år ud i fremtiden. 
• at det kan fortsætte driften 
• Selskabets kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra aflæggelsen af årsregnskabet. 
• At man tvivler på, virksomheden overlever mere end 12 måneder. 
• Going concern er et udtryk hvorvidt selskabet kan fortsætte driften et år fra regnskabsårets 

afslutning. 
• At de kan fortsætte driften af virksomheden minimum et år efter årsafslutningen. 
• sikret fortsat drift, året ud. 
• At selskabet er vurderet ud fra nogle faktorer, som vurderer at selskabet vurderes at kunne fortsætte 

sin drift i indeværende regnskabsår. 
• At selskabet fungerer uden en trussel om likvidation for en overskuelig fremtid. 
• Se forrige svar 
• At selskabet forventes i forsat drift i minimum 12 måneder 
• Regnskaber aflægges efter en grundlæggende forudsætning om going concern - nemlig den, at 

virksomheden drives i minimum 12 måneder frem. Dette har indvirkning på bl.a. værdiansættelse af 
aktiver. 

• Det betyder at selskabet ikke er gået konkurs 
• At selskabet vil være i stand til at fortsætte driften et år frem. 
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Spørgsmål 15: Hvad er henholdsvis ledelsens og revisors ansvar i forbindelse med vurderingen af going 
concern? 

 
Total 

Hvad er henholdsvis ledelsens og revisors ansvar i 
forbindelse med vurderingen af going concern? 

52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Ledelsen står inde for det. Revisionens blåstempler ledelsens vurdering 
• Ledelsen skal udarbejde dokumentationen, som beviser at selskabet skal kunne overleve 12 måneder. 

/  / Revisor skal revidere det af ledelsen udarbejdede materiale, og foretage en vurdering af dette. 
Derfra skal revisor vurdere om man er enig heri. 

• . 
• Begge har ansvar for, at der er reelt grundlag for fortsat drift 
• Fortsat drift 
• Revisor skal forholde sig kritisk til ledelsens vurderinger i en sådan situation 
• De skal bruge al tilgængelig viden til henholdsvis at beslutte og vurdere om GC er realistisk 
• Vi har ikke anvendt Going Concern 
• Ledelsen opstiller regnskab og forventninger. revisor foretager selvstændig vurdering af realismen i 

forventninger mv 
• x 
• ? 
• Se spm. 13. 
• Vurdering ift ovennævnte 
• At udarbejde budgetter, sikre likviditetsreserver. 
• Alle forhold, som kan have indflydelse på dette skal lægges frem af ledelsen. Revisor skal søge at 

checke, at ledelsens vurdering holder. 
• Revisor skal beregne, ledelsen behøver ikke beregne, de kan nøjes med en vurdering. 
• Ledelse = aflægges årsrapport efter gældende regler / Revision = revidere efter gældende lovgivning 
• Begge parter skal foreta en vurdering av selskapets evne til going concern. Revisor skal foreta en 

uavhengig revisjon av ledelsens påstand 
• sikre at viksomheden kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid eller gøre opmærksomsom herpå 

såfremt der er usikkerhed herom. 
• Det er vel ledelsens ansvar at virksomheden rent faktisk er on going og revisions ansvar at vurdere om 

denne information er korrekt 
• Det er ledelsens ansvar  / Revisor vurdere 
• Going concern er ledelsens ansvar - revisor reviderer virksomheden. 
• Revisor skal ved revision tage stilling til om det er forsvarligt af ledelsen at aflægge regnskab på going 

concern 
• Ledelsen skal give udtryk for, om de forventer fortsat drift og revisor skal kontrollere, om den 

forventning er valid. 
• At sikre at virksomheden evner fortsat at klare den daglige drift samt at virksomheden økonomisk kan 

bære fortsat drift. 
• at de tror på at firmaet er i stand til at fortsætte i generelt uforandret tilstand, 
• Øhhh det er et lidt underligt spørgsmål. / Ledelsens ansvar  / Revisor kan komme til at gøre bruge af 

sin ansvarsfosrikring hvis ikke han vurdere rigtigt 
• at der er penge til at drive den videre (kapital og likviditet) 
• Det er ledelsens ansvar at virksomheden drives efter gode forretningsmæssige principper. / Det er 

revisors ansvar at afdække dette i regnskabet. 
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• Manglende omhyggelighed kan medføre såvel strafferetlig som erstatningsretlig sanktion 
• ledelsen skal redegøre for at virksomeheden er i going cenrs og revisor skal "godkende" 
• Eftersom jeg ikke ved hvad en going koncern er kan jeg ikke svare 
• At der foreligger et transparent regnskabsudkast inkl. værdiansættelser herunder af goodwill, som 

revisor kan følsomhedsvurdere. 
• At vurdere forudsætningerne og realismen heraf for fortsat drift 
• Ledelse skal sikre det forretningsmæssige og kapitalmæssige grundlag. /  / Revisor skal kontrollere, at 

dette er tilfældet 
• . 
• Revisor skal skrive i årsrapporten, hvis der er problemer hermed. 
• at oplyse om forhold der kan skabe tvivl om den fortsatte drift 
• Det er ledelsen, der skal sikre at going concern forudsætningen er opfyldt. Revisor skal forholde sig til 

ledelsens vurdering, og en uenighed kræver oplysning i påtegning, ledelsesberetning og noter. 
• At udarbejde et retvisende billede af virksomhedens aktuelle situation, samt den forventede situation 

de kommende 12 måneder. 
• Ledelsen skal vurdere hvorvidt selskabet kan aflægge årsrapport med fortsat drift for øje. Revisors 

ansvar er at vurdere hvorvidt ledelsens vurdering er retvisende. 
• At det giver et retvisende billede. 
• Ledelsen og revisor skal oplyse evt. tvilv om going concern 
• Det er ledelsens anvar at fremstille realistiske budgetter og argumentere for at virksomhedens kan 

fortsætte driften. Det er revisors ansvar at vurdere ud fra nogle faktorer og ledelsens påstand, om 
dette er muligt. Og derefter  erklære om det. 

• Ledelse har ansvar for at dokumenteres selskabets going concern, og revisor har ansvar for at 
gennemgå dette. 

• Det er ledelsen der aflægger regnskabet - og dermed ledelsen der vurderer om regnskabet kan 
aflægges under forudsætning om fortsat drift. / Revisor skal tage stilling til ledelsens vurdering, og 
hvis revisor mener selskabet ikke er going concern, skal dette meddeles - i yderster konsekvens som et 
forbehold for going concern og dermed antageligt et forbehold for værdiansættelsen af en række 
aktiver. 

• Det er ledelsens ansvar at dokumentere over for revisor, at der ikke er et going concern problem 
• Ledelsen har ansvaret for at aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede af virksomheden. 

Dermed også for, at forudsætningen om going concern er retvisende. Reviser afgiver en erklæring om, 
hvorvidt ledelsens opfattelse med høj grad af sandsynlighed er korrekt. 

• Begge skal vurdere om selskabet er ved at gå konkurs eller ej. 
• De skal vurdere om selskabet fortsat vil formå at køre rundt et år efter underskriften af regnskabet. 
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Spørgsmål 16: Hvad mener du er vigtigst i vurderingen af "fortsat drift" (Going Concern)? 

 
Total 

Hvad mener du er vigtigst i vurderingen af 
"fortsat drift" (Going Concern)? 

52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• ? 
• Det vigtigste er efter min vurdering, at selskabet har positiv likviditet, samt positivt cash flow. 
• . 
• Likviditet 
• Fortsat drift og "lovlig" egenkapital 
• Likviditet! /Fremtidige pengestrømme (behov for et opdateret likviditetsbudget) 
• Ledelsens vurdering af konkursrisiko set i forhold til finansieringsmuligheder 
• Vi har ikke anvendt Going Concern 
• likviditet 
• x 
• ... 
• Se spm. 13. 
• Har jeg ingen holdning til. 
• Revisors neutrale vurdering af drift og likviditet. Ledelsen er ikke upartisk i spørgsmålet. 
• Ingen kommentarer. 
• Ved ikke. 
• årsrapport retvisende og ledelsens forventninger til fremtiden 
• At det foreligger tilstrekkelig opplysninger i regnskapet for en stakeholder til å vurdere selskapets 

finansielle stilling og cash flow 
• ? 
• ? 
• Ledelsen / Strategien / Organisationen / Finansiel styrke 
• Om virksomheden er i stand til at fortsætte driften uden risiko for konkurs / insolvent likvidation. 
• At virksomheden ikke er i vanskeligheder, som gør at den evt. ikke kan fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid. 
• Om virksomheden kan klare deres forpligtelser de næste 12 måneder. 
• at sikre at fremtidig drift kan ske på gunstige økonomiske vilkår 
• at firmaet er i stand til at betale sine regninger, altså at der er likvider nok til at betale den kortfristede 

gæld 
• Likviditet 
• se 15 
• At virksomheden drives efter almindelige og etiske forretningsprincipper. 
• At der rådes over de nødvendige økonomiske resourser til driften 
• at der er ingen "ukendte" forhold og forhold som ikke er behandlet i årsrapporten 
• ved ikke 
• Vurderingen af: / Aktiver - herunder især goodwill / Passiver - hensættelser og bankengagementerne 
• Vurdering af kommende drift og likviditet 
• Kapitalgrundlaget 
• . 
• ? 
• at selskabet kan fortsætte 
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• Om virksomheden kan betale sine kreditorer i takt med at disse forfalder, forventninger til fremtiden 
ud fra realistiske budgetter 

• Det har jeg ikke et stort nok indblik i branchen eller stor nok forståelse af going concern, til at kunne 
udtale mig om. 

• Hvorvidt selskabet er i stand til håndtere sine forpligtigelser. 
• Selskabets likviditet - forholdet mellem egenkapital og gæld samt forholdet mellem omsætningsaktiver 

og kortgæld. 
• . 
• Selsbets likviditet og budgetter 
• At virksomheden er realistisk i sine betragtninger 
• At selskabet har og/eller kan fremskaffe likvide midler til at betale forplitelser når disse forfalder. 

Forpligtelser er kreditorer, lønninger, afdrag på lån mv.mv. / Sekundært egenkapitalen, da ledelsen 
skal overveje at afvikle selskabet hvis selskabet har tabt mere end 50% af stamkapitalen. 

• Den økonomiske situation, men også markedsudvikling og andre specifikke forhold for den enkelte 
virksomhed kan falde en (f.eks. patenter i en medicinalvirksomhed) 

• Virksomhedens evne til at oppebære tilstrækkelig likviditet i den kommende periode. 
• Om selskabet har overskud eller ej. 
• Den typiske going koncern indikator er en negativ egenkapital. / Derudover er ledelsens budgetter et 

godt udgangspunkt for at vurdere om selskabet generer penge i fremtiden 
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Spørgsmål 17: Er der forskel på om revisor kan ifalde ansvar hvis konkursen finder sted indenfor 3, 6, el 
12 måneder? 

Procent / Antal Total 

Ja 44% / 23 

Nej 56% / 29 

Total 100% / 52 
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Uddyb venligst dit svar: 

 
Total 

Uddyb venligst dit svar: 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Ved ikke 
• Nej - Hvis revisor burde have set at selskabet ikke kunne overleve, så kan de ifalde ansvar, hvis der 

ikke er rapporteret korrekt om dette i påtegningen. Det er dog rigtigt at jo længere der går, jo svære 
er det at bevise revisor burde have skrevet om det i påtegningen. 

• . 
• Jeg ved det ikke 
• Jo korteret tid efter regnskabsafslutning selskabet går konkurs jo større (evt) ansvar til revisionen. 
• Nej - men revisor må sidde med en dårlig smag i munden, såfremt der ikke blev taget forhehold. 
• Vurderingen foretages på baggrund af information på tidspunktet for påtegning, og det er altid lettere 

at forudsige på kortere sigt end på længere. Dette påvirker ansvarsudmålingen. 
• Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Indenfor 3, 6 eller 12 måneder efter hvad? Årsrapporten? 
• Sker det indenfor 3 måneder og er der ingen helt usædvanlige begivenheder der er årsag, så må det 

være en skærpende omstændighed for vurdering af ansvar. 
• x 
• ...känner ej till revisorns ansvar här. 
• Jeg tror det men ved det ikke. 
• - 
• Jeg gætter bare. 
• Revision uden påtegning virker urimeligt, hvis virksomheden 3-6 md. efter går konkurs. Det bør 

medføre en ansvarliggørelse af revisoren. 
• Jeg mener ikke, der er forskel. 
• a 
• revisor gjør en vurdering. 12 mnd fra avleggelse av revisjonsberetning 
• gæt 
• - 
• indenfor 3 måneder burde revisor have set risiko 
• Jeg tror :-) det er det samme - for uforudsete hendelser kan lige så godt ske efter 3 måneder - som 

efter 12 måneder - og dem kan revisionen ikke stilles til ansvar for. Hvis der er mangler i revisionen - 
er de der lige meget om det er efter 3 eller 12 måneder. 

• Nej det tror jeg ikke. 
• Det kommer an på, hvornår revisor har underskrevet regnskabet for det forgange regnskabsår. 

Revisor har ansvaret for sin påtegning i årsrapporten indtil underskriftsdatoen. 
• Aner det ikke :-) 
• i dag sker der hurtige omskiftninger i verden, så selv et solidt firma kan gå konkurs i løbet af ganske 

kort tid, så ingen ville kunne garantere at firmaet ikke er gået konkurs inden for 6 eller 12 måneder. 
Derfor er flere og flere firmaer også blevet mere varsomme med at oplyse hvordan de ser fremtiden, 
da det meget ofte vil være meget upræsist. 

• Det er et gæt - jeg ved det ikke 
• det tror jeg ikke 
• Ved ikke præcist, men det er mit bedste gæt. Jeg tror ikke der er en forældelsesfrist. 
• ansvaret er reguleret af retsregler og retspraksis 
• tror jeg 
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• det tror jeg ikke men ved det ikke 
• Jo kortere tid efter en regnskabsaflæggelse, der kan blive tale om en konkurs des mere belastende 
• Jo kortere tid der går jo større risiko for at kreditorer anklager revisor for ikke at have foretaget de 

fornødne undersøgelser 
• Det afhænger i høj grad af bla forretningens karakter og om ledelsen på regnskabstidspunktet har haft 

klar forventning og indikation af et kommende kapitalindskud. 
• Aner det ikke 
• ? 
• . 
• Jeg er ikke sikker, men jeg kunne forestille mig revisor kan ifalde ansvar hvis konkursen sker inden for 

3-6 måneder, såfremt revisor har undladt at modificere påtegningen. 
• Hvis konkursen finder sted inden for 3 eller 6 måneder, ifalder revisor ansvar, i det revisor i 

årsrapporten har udtalt sig om virksomhedens evne til fortsat drift de næste 12 måneder. / Sker 
konkursen efter 12 måneder, kan revisor ikke ifalde ansvar, medmindre der er aflagt ny årsrapport for 
året, hvor der står noget om virksomhedens evne til fortsat drift. 

• Going concern løber et år fra regnskabsårets afslutning, og der vil således ikke være forskel på 
ovenstående tidsintervaller. 

• Ved ikke. 
• ansvarspålæggelse 
• Revisors vurdering burde have substans nok til at påtegningen kan holde i 12 mnd., ud fra de fastlagte 

og kendte forudsætninger. 
• Nej 
• Der vil være flere indikationer på at revisor burde have vidst at finanseringen ikke skete - men tror 

generelt ikke revisor ifalder ansvar for dette. 
• Svært at svare på - det må afhænge af omstændighederne for konkursen 
• Ingen forskel 
• Jo før konkursen sker, jo mere har revisor skylden.Der er ikke mig bekendt forskel. 
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Spørgsmål 18: Hvilke dele af årsrapporten anser du for væsentlig i forhold til dit job? 

Procent / Antal 
 

Total 

Ledelsespåtegningen 
 

40% / 21 

Revisionspåtegningen 
 

56% / 29 

Ledelsesberetningen 
 

60% / 31 

Regnskabet (Anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, Balancer, noter) 

 

83% / 43 

Total 
 

238% /124 
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Spørgsmål 19: Hvilke informationer fra regnskabet bruger du? 

Procent / Antal Total 

Anvendt regnskabspraksis 63% / 33 

Resultatopgørelse 98% / 51 

Balance 88% / 46 

Noter 81% / 42 

Total 331% / 172 
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Spørgsmål 20: Hvor vigtig anser du revisionspåtegningen for at være i dit job? 

Procent / Antal Total 

1 - Uden betydning 8% / 4 

2 6% / 3 

3 17% / 9 

4 21% / 11 

5 - Meget vigtig 48% / 25 

Total 100% / 52 
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Venligst uddyb dit valg 

 
Total 

Venligst uddyb dit valg 36 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Når jeg vurderer et regnskab, har det stor betydning, at uafhængige har sagt god for ledelsens 

fremstilling 
• . 
• De to sidste afsnit fortæller, hvad der er værd at vide 
• Giver en vis tryghed for at virksomhedens informationer er pålidelige 
• Den har en væsentlig betydning for min vurdering af årsrapportens troværdighed 
• Datterselskab af koncern- mangeforhold, likviditet/finansiering mv afhænger af koncernen, ikke det 

enkelte datterselskab 
• x 
• Aht. til vores samarbejdspartnere er det meget vigtigt, at vi aflægger et regnsskab uden påtegninger. 
• Så længen påtegning er blank er den ikke vigtig. 
• I det omfang at årsrapporter anvendes, er påtegningen også relevant. 
• Den skal være i årsrapporten men er som sådan ikke vigtig i mit job, dog er den vigtig ift. 

aktionærerne. Derfor lidt over middel vigtig. 
• ligegyldig når den er blank men vigitg hvis der er forbehold 
• Revisionspåtegning gir lite informasjon om selskapets finansielle stilling og fremtidsutsikter. /  / 

Revisjonsberetningen kan fremheve forhold av negativ karakter; presisiering, forbehold. Dette kan ha 
betydning for en bruker av regnskapet 

• - 
• Det er min sikkerhed for at indholdet i årsrapporten er revideret. 
• Det giver et signal, om virksomheden opfylder deres forpligtelser og krav fra lovgivningens side. 
• Det er vigtigt for mig, at Revisionen ikke har nogle udeståender ift. processer, retvisende tal mm. 
• det er ofte set at revisorer underskriver et regnskab uden egentlig at være helt klar over hvor store 

problemer der kan være. F.eks. Amagerbankens regnskab. 
• Jeg ser altid efter om der er forbehold 
• signalerer orden i tingene 
• En revisorpåtegning er et signal om at der er noget galt. 
• Påtegningerne er som regel for intetsigende 
• Jeg anser ikke revisionspåtegningen for vigtig for mit job da ansvaret ene og alene ligge ved 

økonomichefen 
• Jeg forventer (forlanger) en ren påtegning 
• En ekstern udtalelse har stor betydning 
• Revisors syretest 
• . 
• Som revisor er revisionspåtegningen vigtig 
• Jeg bruger den ikke meget i min dagligdag, men jeg synes ikke den er uden betydning.  / Uden 

revisionspåtegningen ville vi ikke vide, om revisoinen har givet anledning til bemærkninger, eller om 
der er tvivl om fortsat drift. 

• Som revisor er vi offentlighedshedens tillidsrepræsentant, og påtegningen er vores medie til at 
kommunikere, hvordan vi forholder os til elementerne i årsrapporten overfor regnskabsbruger. 

• Jeg er med til at revidere det underliggende materiale, der ligger til baggrund for påtegningen. 
• Jeg er revisor 
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• Det er vel den vigtigste del af regnskabet, for det er her vi erklærer os om, om resten af regnskabet er 
retvisende + her evt. forbehold og supplerende oplysninger fremkommer. Uden vores påtegning kan 
vil ikke vide, om de øvrige oplysninger i regnskabet er korrekte 

• Den er afgørende for virksomhedens ansvar 
• Om revisor giver en blank påtegning eller ej påvirker ikke mig. 
• Som revisor er denne side den eneste som vi selv bestemmer over, og er derfor vores talerør til 

bestyrelse/aktionærer m.m. Resten er som sådan set ledelsens. 

Spørgsmål 21: Hvilken af følgende handlinger giver dig størst overbevisning om at årsrapporten er 
retvisende? 

Procent / Antal Total 

Assistance i forbindelse med opstillingen af 
årsrapporten 

10% / 5 

Review af årsrapporten 4% / 2 

Revision af årsrapporten 87% / 45 

Total 100% / 52 

 

 

Uddyb venligst 
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Total 

Uddyb venligst 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• x 
• Revision er den mest grundige gennemgang af årsrapporten. 
• . 
• Igen de to sidste afsnit - hvis der er noget opsigtsvækkende der, er der grund til at læse hele 

påtegningen 
• Der er foretaget gennemgang af årsrapporten 
• Revisor har været mest nede i materialet ved en revision 
• Med mindre det er en helt lille virksomhed er revision mere grundig end review 
• Assistancen i forbindelse med årsafslutningen er af størst betydning for mig. 
• . 
• x 
• revisorn är sist ut att kontrollera o är annan part än intern som kontrollerar. revisor är också expert på 

flera frågor samt uppdaterad. 
• Soleklart en grundig revision af årsrapporten. 
• - 
• Ved ikke. 
• Ingen kommentarer 
• Assistance givér revisor langt større indblik end ved revison. 
• tillid til ledelse og revision er vist vigitgist 
• Det er kun revisjonsberetningen som gir noe sikkerhet. I alle andre tilfeller "disclaimer" revisor og gir 

mindre grad av sikkerhet 
• ingen uddybning 
• - 
• lidt tillid er der tilbage til revisione trods alt 
• revision kombineret med intern controlling giver det bedste billed. 
• At være med til at lave årsrapporten sammen med revisoren. 
• En revision giver en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende. 
•   
• man må formode at revisorerne har gjort et godt arbejde i at undersøge alle forhold om virksomheden, 

og at de mener at det regnskab de skriver under på er retsvisende. 
• Så er det revisors ansvar 
• , 
• Årsrapporten må ikke indeholde revisorpåtegninger efter vores opfattelse. 
• Der stilles en lang række krav til revisionsarbejdet 
• ?? 
• Det burde være revision da de er ansvarlige for deres arbejde 
• Er vant til et bestyrelsesmøde om året, der alene omhandler gennemgang af udkast til årsrapport. 

Deltagere ledelsen, bestyrelsen og revisoren 
• - 
• de øvrige er mindrer gennemgange 
• . 
• De to andre indeholder jo ikke den samme grad af sikkerhed. 
• De andre erklæringer indeholder ikke fuld sikkerhed 
• De øvrige giver kun begrænset grad af sikkerhed. Dvs. omfanget af revisors arbejdshanldinger er 
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mindre og mere analytisk orienteret fremfor detail 
• Når man har revideret årsrapporten er det lettere at udtale sig om tingene, fordi man har analyseret 

tallene. Det er ikke helt det samme ved assistance. Jeg reviewer ikke, hvorfor denne er udelukket. 
• Handlingerne i en revision er mere omfattende end de to øvrige, og vil således også give den største 

sikkerhed for det retvisende billede. 
• Ved revision gennemgåes tal, afstemninger mv. 
• . 
• Revision er den største sikkerhed for påtegningen. Review og assistance er ydelser, som umiddelbart 

ikke har samme bredde, og grundighed af bredden. 
• Revision er den mest gennemgående gennemgang af årsrapporten 
• Her laver revisor mest og udtaler sig med den højeste grad af sikkerhed af de nævnte muligheder. 
• Revision - Høj grad af sikkerhed / Review - Begrænset sikkerhed / Assistance - Ingen sikkerhed 
• Revisionspåtegning er den stærkeste erklæring 
• Når revisor har revideret årsrapporten, er der ingen fejl, og selskabet er fortsættende. 
• Med revisionen af årsrapporten opnås i mine øjne den største sikkerhed. Review giver langt mindre 

sikkerhed 

 

Spørgsmål 22: I Hvilket omfang forventer du revisor har et afsnit om "fortsat drift" (Going concern) med 
i årsrapporten? 

  

Total 

I Hvilket omfang forventer du revisor har et afsnit 
om "fortsat drift" (Going concern) med i 
årsrapporten? 

 

52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• ? 
• Hvis revisor mener at selskabet ikke er kan overleve eller det ligger lige på grænsen, så bør revisor 

skrive om det. /  / F.eks ved negativ egenkapital, eller trusler fra omverdenen. 
• . 
• Jeg går ud fra, at det SKAL være der 
• Det forventer jeg ikke 
• Det bør klart fremgå, såfremt værdiansættelserne i årsrapporten ikke er foretaget med fortsat drift 

for øje. 
• Revisor skriver ikke i andre dele af årsrapporten end påtegningen. Men heri skal der helst ikke være et 

afsnit. Alene medtagelsen af et afsnit i påtegningen vil efter min opfattelse gør det nødvendigt for mig 
at tage kontakt til virksomheden for en uddybning. 

• Vi har ikke anvendt Going Concern 
• ingen 
• x 
• ... 
• Se spm. 13. 
• Betyder ikke meget. 
• Kun ved en tabsgivende virksomhed. 
• Det forventer jeg naturligvis. 
• Ikke relevant for min type virksomhed pt, så det forventer jeg ikke. 
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• forudsætning ellers skal det skrives at regnsakbet IKKE aflægges ud fra forudsætning om going 
concern 

• I begrenset omfang. Dette er avhengig av konkrete tilfeller. Dersom et selskap er i brudd med sine 
covenants eller det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, kan dette være interessant 

• I stort omfang 
• Det ville være en god ide hvis de havde 
• Revisor tagere specifik stilling til going concern 
• I høj grad 
• Har jeg ingen forventning til, men synes at det kunne være en god ide. 
• Kun hvis det er relevant for virksomheden. Det vil sige, hvis den fortsatte drift er truet. 
• forventer det ikke 
• jeg forventer ikke at ret mange firmaer ikke vil betragte sig selv som en Going concern. 
• Ingen forventning 
• kun hvis nødvendigt 
• Ved ikke 
• altid 
• engentlig ikke 
• ved stadig ikke hvad going koncern er 
• Hvis intet andet er nævnt anser jeg at selskabet er en going concern 
• Det forventer jeg hvis revisor skønner det påkrævet 
• Det skal de have 
• . 
• Det skal være der ligegyldigt om der er problemer hermed eller ej. 
• det er et lovkrav 
• Kun såfremt der er usikkerhed omkring fortsat drift 
• Jeg forventer kun der er et afsnit om fortsat drift, hvis der er tvivl herom. 
• Når selskabet ikke forventer at kunne opretholde fortsat drift et år fra regnskabsårets afslutning 
• Det forventes af nødlidende selskaber samt i brancher hvor der er en høj andel af nødlidende 

selskaber. 
• hvis relevant 
• Det forventer jeg, da det står i en revisionsstandard. 
• Forventer at det er medtaget, såfremt der er tvivl om det der er oplyst i årsrapporten. 
• 1) Hvis der ikke er GC-problemer forventer jeg det ikke / 2) Hvis der er GC-problemer og ledelsen har 

beskrevet det i note (eller ledelsesberetningen, hvis den revideres) og revisor ikke vurderer en 
væsentlig risiko forventer jeg det ikke. / 3) Hvis der er GC-problemer og ledelsen har beskrevet det i 
note (eller ledelsesberetningen, hvis den revideres) og revisor vurderer en væsentlig risiko forventer 
jeg at revisor anfører dette som supplerende bemærkning. / 4) Hvis der er GC-problemer og ledelsen 
ikke  har beskrevet forholdet forventer jeg som minimum supplerende bemærkning - og sandsynligvis 
også et forbehold, hvis revisor er i tvivl om GC 

• Det har jeg ingen forventning om 
• Det forventer jeg ikke. Det er en grundlæggende forudsætning for regnskabets aflægelse iflg. 

ÅRL/IFRS. Et afsnit forekommer kun, hvis der er issues herom. 
• Kun hvis selskabet er ved at være konkurs forventer jeg et afsnit om fortsat drift. 
• Forventer det når der er tabt mere end 50 % af egenkapitalen. 
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Spørgsmål 23: Når konkursen sker efter 9 måneder, er der stor sandsynlighed for at revisor har fejlet i 
sin vurdering af selskabets mulighed for ”fortsat drift” (going concern). 

Procent / Antal Total 

Enig 29% / 15 

Uenig 37% / 19 

Hverken Enig el. Uenig (uddyb svar) 35% / 18 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Det er umuligt at sige, men som tidligere skrevet, vil det jo længere tid efter påtegningen, være 

sværere at bevise revisors skyld 
• . 
• Måske 
• må afhænge af de konkrete forhold 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Se igen svar på spm. 13 vedr. begrebet "going concern". 
• Det beror på hvad der har forårsaget konkursen 
• Forudsætningerne for at firmaet vil gå konkurs er selvfølgelig til stede, men eftersom man har 

budgetteret med at firmaet fortsætter, har de ikke meget belæg for at mene at firmaet ikke vil være 
en Going concern i det kommende år 

• selskabet går vel ikke konkurs hvis akioekapitalen stadig eksistrerer 
• spørgsmålet er for enkelt 
• Det kommer an på, hvad der udløser konkursen 
• Afhænger af omstændigheder 
• Det er ledelsen der foretager en vurdering af den fortsatte drift. 
• Kommer an på, om revisor og/eller ledelsen har kommenteret på forholdet i regnskabet. / Bestyrelsen 

vil have et problem ift. udbyttereglerne. 
• Det afhænger af, hvorfor selskabet er gået konkurs 
• Det beror på en konkret vurdering. Dog er tidsfaktoren en indikation. 
• Da der er gået 9 måneder efter årsrapporten, må det vurderes at det er større chance for det ikke er 

revisors skyld. 
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Spørgsmål 24: Sandsynligheden for at revisor har begået en fejl i sin vurdering af selskabets fortsatte 
drift (going concern) er større, hvis konkursen sker allerede efter 3 måneder. 

Procent / Antal Total 

Enig 63% / 33 

Uenig 13% / 7 

Hverken Enig el. Uenig (uddyb venligst) 23% /12 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Jo før konkursen er sket, jo større risiko er der for at revisor har overset et likviditetsproblem. Trods 

det positive budget 
• Der kan være udefrakommende faktorer, der gør at selskabet går konkurs efter 3 mdr. 
• Større end hvis efter 9 måneder 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Se ovenfor - men umiddelbart ja. 
• hvis reviser kunne forudse konkursen fremgår det vel af påtegningen 
• spørgsmålet er for enkelt 
• Dette afhænger af forudsætningerne, og hvornår påtegningen er afgivet. 
• På baggrund af ovenstående informationer er det svært at vurdere. Selskabet har tidligere år kunne 

udlode udbytte og har haft overskud. Dog ikke positivt cash-flow, men har udarbejdet et realistisk 
budget. Der må herved have indtruffet nogle særlige omstæmdigheder der har foresaget konkursen 

• Det afhænger af, hvorfor selskabet er gået konkurs 
• Det beror på en konkret vurdering. Dog er tidsfaktoren en indikation. 
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Spørgsmål 25: Revisor bør i ovennævnte problemstilling stilles til ansvar for tab  

Procent / Antal Total 

Enig 33% / 17 

Uenig 33% / 17 

Hverken Enig el. Uenig (uddyb venligst) 35%/ 18 

Total 100% / 52 

 

 Skriftlige besvarelse: 
• Måske 
• Det afhænger helt af hvilke vurderinger ledelsen har foretaget og hvilken information ledelsen har 

givet revisor 
• Hvis der foreligger væsentlige fejl i vurderinger 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Se ovenfor - men umiddelbart ja. 
• genrelt enig men pludslige uforudste tab kan opstå 
• Det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten retvisende. Men revisor skal være kritisk. Derfor 

beror det på en konkret vurdering i den enkelte sag, om ovenstående er opfyldt. 
• igen et alt for enkelt spørgsmål 
• Afhænger af omstændigheder 
• På den ene side, har virksomheden realistisk budgetteret med et negativt cash-flow, hvorfor revisor er 

klar over, der kan opstå udfordringer. / På den anden side, burde revisor have lavet et afsnit om tvivl 
om fortsat drift, grundet oplysningerne i spørgsmålet. 

• Se ovenfor. 
• . 
• Det kommer an på revision samt revisionspåtegning. 
• Kommer an på, om revisor og/eller ledelsen har kommenteret på forholdet i regnskabet - det 

springende punkt må være om regnskabslæser er opmærksom på risikoen og kan navigere i forhold til 
denne. 

• Det afhænger af, om revisor har afgivet forkert påtegning 
• Som udgangspunkt nej - hvis budgetterne er realistiske tyder det på, at udefrakommende 

omstændigheder har forårsaget konkursen. 
• Afhænger i mine øjne af situationen, og årsagen til konkursen 
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Spørgsmål 26: Havde revisor med en supplerende oplysning omtalt udbytteudbetalingen i påtegningen, 
ville revisor ikke kunne ifalde ansvar. 

Procent / Antal Total 

Enig 33% / 17 

Uenig 37% / 19 

Hverken Enig el. Uenig 31% /16 

Total 100% /52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• . 
• Måske 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Ved ikke og er ikke relevant i mit tilfælde. 
• Det er ikke nok med "en supplerende oplysning", der skal en alvorligere påtegning til. 
• Beror på om udbytteudbetalignen havde indflydelse på konkursen 
• - 
• Det udloddede udbytte fremgår af resultatdisponeringen 
 
• Forventer vi et positivt cash flow, og budgettet som er grundlaget for dette bør det ikke være 

nødvendigt at påføre en supplerende oplysning. Det må være det bedste skøn på tidspunktet, som er 
afgørende. 

• Det afhænger af om det er grundet udbytteudbetalingen at selskabet er konkurs. 
• Synes det havde været en god ide at give oplysningen - men mener stadig ikke det er revisors fejl at 

virksomheden går konkurs 
• do-do 
• . 
• Ved ikke. 
• Det ved jeg ikke. 
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Spørgsmål 27: Hvis revisor giver en blank påtegning er der 100 % sikkerhed for at selskabet kan 
fortsætte sin drift i mindst 12 måneder. 

Procent / Antal Total 

Enig 13% / 7 

Uenig 73% / 38 

Hverken Enig el. Uenig (Uddyb venligst) 13% / 7 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Sådan burde det være. Dog vil en skærpelse på dette område, nok blot betyde, at det bliver endnu 

vanskeligere at få revisionen til at tage stilling. Det vil f.eks.blive uhyre vanskeligt at få blanke 
påtegninger. Se blot hvor vanskeligt det er for mindre virksomheder at slippe for påtegning omkring 
funktionsadskillelser. 

• There is no such thing as 100% certainty. However, I would say in most cases the auditor may have 
neglected something in the audit 

• 100% sikkerhed er der aldrig, 
• Det er blot revisors vurdering, virkosmheden kan forstætte de næste 12 måneder. Dette er dog 

udelukkende på baggrund af virksomheden og ikke på baggrund af omverdenen, hvorfor der kan opstå 
uforudsete ting. / Så umiddelbart vil jeg mene, en blank påtegning blot er revisors holdning til 
virksomhedens fortsatte drift, under forudsætning af, tingene ikke ændrer sig. / Så nej, revisor giver 
ikke 100 % sikkerhed for at virksomheden kan fortsætte de næste 12 måneder, men en blank 
påtegning indikerer det. 

• Nej, det afhænger af, om der f.eks. kommer en finanskrise - eller lignende. Når revisor afgiver blank 
påtegning giver der ikke 100 % sikker, men "kun" høj grad af sikkerhed 
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Spørgsmål 28: Revisor burde have forudset at selskabet ikke kunne overleve og dermed have givet en 
supplerende bemærkning i revisionspåtegningen omhandlende ledelsens evner til at vurdere selskabets 
fortsatte drift (going concern) 

Procent / Antal Total 

Enig 38% /20 

Uenig 38% / 20 

Hverken Enig el. Uenig 23% / 12 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• . 
• Måske 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Der burde ikke have været en blank påtegning, dog kan man heller ikke forvente ovenstående. Til 

gengæld burde revisionen stille kritiske spm. til ledelsens vurderinger, evt. søge sikkerhed for disse. 
• revisor burde i påtegning have taget forbehold for at fortsat drift var afhængig af positiv likviditet og 

udvikling 
• måske 
• Der burde have været en påtegning 
• . 
• Er vi som revisor uenige med ledelsen bør vi tage et forbehold, og ikke "nøjes" med en supplerende 

oplysning. 
• Det afhænger af den dokumentation, som er blevet forelagt revisor. Har et moderselskab afgivet 

støtteerklæring? Har bankforbindelse evt. vurderet, at der var sikkert at yde lån til selskaber? 
• Der burde være en omtale om usikkerhed ved indregning og måling i årsraporten. 
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Spørgsmål 29: Revisor burde selv have indset at der ikke var mulighed for fortsat drift og taget 
forbehold herfor. 

Procent / Antal Total 

Enig 31% / 16 

Uenig 42% / 22 

Hverken Enig el. Uenig 27% / 14 

Total 100% / 52 

 

Skriftlige besvarelse: 
• Hvis revisor i forbindelse med gennemgangen af going concern dokumentationen var blevet 

overbevist om muligheden for udlejning af lejemål, mener jeg ikke revisor burde have set det. 
• . 
• Måske 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. 
• Revisor skulle have nævnt risikoen, men vidste ikke endegyldigt, hvordan det ville ende. 
• Tilsvarende kommentar som ovenfor. 
• Hvis ikke selskapet rent konkret hadde satt inn tiltak for å styrke den finansielle stilling mener jeg at 

revisor burde tatt forbehold 
• Burde have skrevet om forudsætnignen for fortsat drift - udlejning af tomme lejemål 
• det er ikke revisors ansvar men han skal tage forbehold hvir der er "gule lamper" 
• . 
• Situationen afhænger af markedet og selskabets finansielle situation som helhed. Er der væsentlighed 

usikkerhed omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften bør dette nævnes i et forbehold. Er det 
derimod vores forventning, at selskabet kan generere det positive cash flow bør vi ikke tage forbehold. 

• Det kommer an på situationen, samt hvilke indikationer på ændringer i markedet der har været. 
• Samme svar som ovenfor 
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Spørgsmål 30: Hvis revisor i midlertidig havde taget forbehold for ”fortsat drift” (going concern) i 
årsrapportens revisionspåtegning, var det ensbetydende med at selskabet ikke kan fortsætte sin drift de 
næste 12 måneder.  

Procent / Antal Total 

Enig 13% / 7 

Uenig 65% / 34 

Hverken Enig el. Uenig 21% / 11 

Total 100% / 52 

 

 Skriftlige besvarelse: 
• Måske 
• Vi har ikke anvendt Going Concern 
• x 
• känner ej till revisorns ansvar i frågan. /  / ...i sverige har företagets redovisare ett ganska stort 

ansvar för att allt sker korrekt, man lämnar inte bara ut hela ansvaret till revisorerna. 
• Det er for firkantet at stille det op, påtegningen forbehold burde tydeligt have rejst nogle 

advarselsflag. 
• ikke kan, det kan da godt være, at selskabet godt kan fortsætte sin drift, til trods for forbeholdet. Lidt 

kryptisk spørgsmål. 
• ikke nødvendigvis men en sterk presumpsjon på at selskapet ikke kan fortsette sin drift 
• Det afhænger af flere faktorer 
• Jeg beklager at have svaret mangelfuldt i sidste halvdel af undersøgelsen, men området ligger mig 

meget lidt på sinde, og jeg har ikke den store interesse heri og dermed ikke holdninger hertil. Held og 
lykke med projektet. 

• Nej, det betyder "bare", at ledelsen ikke har kunne fremlægge overbevisende dokumentation for 12 
måneders drift. Der kan evt. komme kapitaltilskud fra moder eller aktionærer 

• Det havde givet udtryk for, at der var usikkerhed om going concern forudsætningen set med revisors 
øjne. 
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Appendiks 5 – Anvendte tabeller 

Tabel 1 - Vandret: Hvem har ansvaret for at der udarbejdes årsrapport for et selskab? Lodret: Har du revisionserfaring ? 

Tabel 2 - Vandret: Hvem har ansvaret for at selskabets regnskab er retvisendeb? Lodret: Hvilket job har du til dagligt ? 
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Appendiks 6 – Artikel: Rettidig omhu eller rygrade som regnorme 


