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Executive summary 

The number of bankruptcies in Denmark has increased significantly after the financial crisis set 

in.  The  year 2009 became  a  record  year  in  regards  to  the number of bankruptcies,  and  the 

tendency  appears  to  continue  in  2010. As  a  consequence  of  the many  bankrupt  businesses 

there  is  an  increasing  public  interest  in  auditor’s  responsibility  in  regards  to  disclose  any 

uncertainties  in  a  company’s  ability  to  continue  as  a  going  concern. This  increased  focus on 

whether the auditors have performed their work correctly or have a co‐responsibility is adding 

to the attention on the auditor’s report.  

Therefore  it has been deemed  interesting  to  investigate how an auditor  indentify  the  risk of 

going concern as a part of the audit and how the auditor is to communicate the conclusion of 

the audit to the stakeholders.  

The thesis begins with a theoretical part which features a basic understanding for the concept 

of  going  concern  and  the  actual  audit  procedures  hereof  based  on  existing  legislation  and 

regulations  in  this  area. The  theoretical part  is  followed by  an  analytical part, which  include 

practical  examples with  various  issues  from  published  annual  reports  in  2010  in which  the 

auditors have issued qualifications or an emphasis of matter paragraph information in regards 

to going concern. This is in order to assess how the auditors in practice have disclosed the risk 

of going concern, and how this has been communicated to the stakeholders.  

Based on the attained results in the thesis it has been concluded that the auditor’s knowledge 

of the company and its surroundings is essential as a part of the auditor’s assessment of going 

concern. As a consequence of  this  it has been concluded  that  the auditor must direct special 

attention  towards attaining an updated and sufficient knowledge of  the company  in order  to 

minimize  the  risk  of  going  concern  when  planning  the  audit.  Furthermore,  it  has  been 

concluded  that  the auditor can also minimize  the risk by having special attention on auditing 

subsequent events after the year‐end.  

It has  furthermore been  concluded  that  the auditor’s  report  in  the annual  report  is  the only 

channel of  communication  towards  the  stakeholders of  the  company, besides  the  long  form 

audit report for the Board of Directors. Based on this it has been deemed utterly important that 
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the  auditor  in  a  clear  and  concise manner  gets  to  communicate  in  the  auditor’s  report  all 

relevant and significant circumstances, which have come to the auditor’s knowledge during the 

audit.  Simultaneously, based on  the  results  in  the  thesis  it has been  stated  that  it  can have 

serious consequences for a company in case the auditor’s report includes a qualification or an 

emphasis of matter paragraph  in regards to going concern.  It  is therefore recommended that 

the  auditor  collect  a  second  opinion  from  another  qualified  colleague  when  assessing  the 

uncertainty of going concern.  

The circumstances mentioned above are considered to secure that the risk of going concern is 

disclosed even  further  and  also  that  the  reporting by  the  auditor  is  as  true  and  accurate  as 

possible  in  order  for  the  stakeholders  to  have  the  best  possible  basis  for  their  financial 

decisions.  
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1 Indledning 

Antallet af konkurser i Danmark er steget kraftigt, efter finanskrisen indtraf i andet halvår 2008. 

2009  blev  efterfølgende  et  rekordår  for  så  vidt  angår  antallet  af  konkurser  blandt  danske 

virksomheder. I alt gik 5.879 danske virksomheder konkurs i 2009, hvilket er stigning på 50 % i 

forhold til året før1. Tendensen med det høje antal konkurser ser ud til at forsætte  i 2010. En 

konkursanalyse fra Experian for april 2010 viser, at 12‐måneders gennemsnittet er steget til 524 

konkurser  pr. måned  fra  blot  210  konkursramte  virksomheder  pr. måned  i  2008  opgjort  på 

samme tidspunkt2. 

Stigningen  i  antallet  af  konkurser og den  forsatte udvikling heri  som  følge  af den  finansielle 

krise har medført, at mange virksomheder er påvirket af den økonomiske situation. Dette kan 

være  i  form  af  manglende  efterspørgsel,  manglende  evne  til  at  gennemføre  indgåede 

leveringsaftaler  eller  indfri  tilgodehavender,  eller  vanskeligheder  ved  at  opnå  nye  eller 

fastholde  eksisterende  finansieringsaftaler.  I  nogle  virksomheder  kan  situationen  være  så 

alvorlig,  at  virksomhedens  ledelse  har  svært  ved  at  sikre  virksomhedens  overlevelse.  I 

situationer, hvor virksomheden  ikke  forventes at kunne  forsætte sin drift, har virksomhedens 

ledelse  et  ansvar  for  at  tilkendegive  dette  over  for  omverdenen  i  forbindelse  med 

regnskabsaflæggelsen. 

Revisor  skal  som  offentlighedens  tillidsrepræsentant  inddrage  ledelsens  vurdering  af 

virksomhedens evne til at forsætte driften som en del af revisionen. Revisor skal i sin påtegning 

oplyse,  hvorvidt  han  er  enig  eller  uenig med  ledelsens  vurdering  af,  om  virksomheden  kan 

forsætte sin drift ‐ hvorvidt den kan betragtes som going concern.   

Som  følge af de mange konkursramte virksomheder er der en stigende offentlig  interesse  for 

revisors ansvar i forhold til at oplyse om eventuelle usikkerheder ved en virksomheds evne til at 

forsætte  driften. Dette begrundes  ikke mindst med,  at medierne  i  højere  grad  end  tidligere 

belyser revisors ansvar  i konkursramte virksomheder, som  i tilfældet med Roskilde Bank og  IT 

Factory, hvor kurator og kreditorer har indledt et retsligt efterspil mod revisor med en anklage 

om, at  revisor  ikke havde udført sit arbejde  tilstrækkeligt. Denne øgede  fokus på, om  revisor 

                                                            
1 Experian, pressemeddelelse 5. januar 2010, "2009 sætter rekord for antallet af konkurser" 
2 Experian, pressemeddelelse 4. maj 2010, "Mange konkurser i april" 



7 
 

har udført sit arbejde korrekt eller har et medansvar, er med til at øge opmærksomheden på 

revisors påtegning. 

Den øgede fokus på revisors påtegning i forbindelse med virksomheder, hvor der er usikkerhed 

om  going  concern,  har  bidraget  til,  at  det  er  fundet  interessant  at  undersøge  revisors 

håndtering af going concern.  

Denne  kandidatafhandling  har  derfor  til  formål  at  behandle  revisors  rolle  i  relation  til  going 

concern, herunder  redegøre  for, hvilke  retningslinjer  revisor  skal  følge,  samt hvordan  revisor 

som en del af sin revision får afdækket risikoen for going concern, og hvilke muligheder revisor 

har  for  at  rapportere  resultatet  af  de  forhold,  som  er  kommet  til  revisors  kundskab,  til 

omverdenen.        

 

1.2 Problemformulering 

På  baggrund  af  ovenstående  indledende  overvejelser  er  det  valgt  at  arbejde  ud  fra  en 

overordnet problemformulering, der lyder som følger:   

"Hvordan  skal  revisor afdække  risikoen  for going concern, og hvordan  skal  resultatet heraf 

kommunikeres til interessenterne?" 

For at kunne besvare den overordnede problemformulering er det vurderet at være vigtigt at 

opnå  en  grundlæggende  forståelse  for  going  concern  begrebet  og  selve  revisionsprocessen 

heraf.  Dernæst  er  det  vurderet  vigtigt  at  inddrage  praktiske  eksempler  på  givne 

problemstillinger i nogle af de aflagte årsrapporter i 2010, hvor revisor har taget forbehold for 

eller givet supplerende oplysninger om going concern, dels  for at vurdere, hvorledes revisor  i 

praksis  har  afdækket  risikoen  for  going  concern,  og  dels  hvordan  dette  er  kommunikeret  til 

interessenterne.     

For besvarelsen af ovenstående problemstilling er følgende underspørgsmål opstillet: 

‐ Hvilke handlinger bør revisor foretage for at afdække risikoen for going concern? 
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‐ Hvornår skal revisor tage forbehold eller give en supplerende oplysning om going concern, og 

hvilke  problemstillinger  i  konkrete  virksomheder  har  i  praksis medført,  at  revisor  har  gjort 

dette?  

‐  Hvilke muligheder  har  revisor  til  rådighed  for  at  kommunikere  sin  revisionskonklusion  til 

interessenterne, og hvilke udfordringer og konsekvenser kan disse medføre? 

 

1.3 Afgrænsning 

Denne afhandling har til hovedformål at konkludere på ovenstående problemformulering. Det 

er i den forbindelse fundet relevant at afgrænse sig fra at behandle problemstillinger, der falder 

uden for den egentlige problemformulering, samt fortage en yderligere afgrænsning i forhold til 

relaterede emner, som er vurderet  ikke væsentlige  i forhold til behandlingen af afhandlingens 

problemformulering. De væsentligste afgrænsninger i afhandlingen er beskrevet nedenfor.     

 

1.3.1 Regulering 

Afhandlingen afgrænses til kun at tage udgangspunkt i danske forhold, hvorfor der udelukkende 

inddrages  regulering  og  praksis  på  området,  som  er  gældende  i  Danmark.  De  danske 

revisionsstandarder  er  udarbejdet  på  baggrund  af  de  internationale,  og  kun  enkelte  danske 

revisionsstandarder  har  mindre  tilføjelser  end  de  internationale.  På  baggrund  heraf  vil 

eventuelle forskelle ikke indgå i afhandlingen. 

De internationale standarder udarbejdes af IFAC (The International Federation of Accountants). 

IFAC har omskrevet og opdateret nogle af de hidtidige revisionsstandarder. Disse standarder er 

efter oversættelse  i Danmark kommet  i høring, og der afventes endelig godkendelse, før disse 

kan tages  i brug. Det er valgt  i forbindelse med afhandlingens påbegyndelse  i sommeren 2010 

at  afgrænse  sig  fra  en  eventuelt  efterfølgende  godkendelse  af  disse  standarder.  Det  er 

endvidere  valgt  at  afgrænse  sig  fra  eventuelle  øvrige  igangværende  lovforslag  og  senere 

vedtaget lovgivning frem til afhandlingens afleveringstidspunkt. 
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Behandling  af  årsregnskabsloven,  revisionsstandarder  samt  anden  regulering  vil  primært 

inddrages i afhandlingen, hvor going concern indgår.  

 

1.3.2 Værdiansættelse 

Afhandlingen afgrænses til  ikke at omfatte analyse af de regnskabsmæssige konsekvenser ved 

et brud på going concern‐forudsætningen. Afhandlingen vil dermed  ikke  indeholde  forklaring 

af,  hvorledes  værdiansættelse  af  virksomhedens  aktiver  og  passiver  skal  fortages,  hvis 

virksomheden  ikke  længere  betragtes  som  going  concern.  Afhandlingen  afgrænses  i  øvrigt  i 

forhold til, hvorledes virksomheder bør foretage værdiansættelse af aktiver og passiver.  

 

1.3.3 Øvrigt 

Afhandlingen  vil  ikke  indeholde  en  dybdegående  beskrivelse  af  revisionsstandard  300,  som 

indeholder,  de  overvejelser  og  aktiviteter,  revisor  skal  udføre  i  forbindelse  med  selve 

planlægningen  af  revisionen.  Forhold  i  revisionsstandard  300,  som  vurderes  relevante  for 

afhandlingen medtages, men ellers afgrænses der i øvrigt herfor. 

Der afgrænses  i afhandlingen  for problemstillinger omkring besvigelser, som eventuelt kan  få 

betydning for, om en virksomhed er going concern.    

Endvidere vil afhandlingen  ikke  indeholde de  strafferetlige og disciplinære  sanktioner  revisor 

kan  idømmes, som  følge af manglende overholdelse af  lovgivningen  for rapportering omkring 

going concern. 

 

1.4 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig primært til andre studerende på samme akademiske niveau, hvor 

emnet  har  interesse  eller  er  relevant  for  deres  studie  eller  arbejde.  Sekundært  henvender 

afhandlingen sig  til alle andre, der kunne have  interesse  i at opnå viden omkring emnet. Det 
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forventes, at læser af afhandlingen i forvejen har et vist kendskab til revision og regnskab eller 

anden relevant forudsætning for at læse denne afhandling.  

 

1.5 Metodevalg og struktur 

Dette afsnit omfatter en beskrivelse af den valgte metode  i afhandlingen og skal bidrage til at 

give læseren et overblik over afhandlingens opbygning, således at læseren kender metodikken 

og  kan  følge  strukturen  i  afhandlingen.  Endvidere  omfatter  afsnittet  den  anvendte metode 

omkring dataindsamling og kildekritik. 

 

1.5.1 Afhandlingens opbygning og struktur 

Det er valgt at inddele afhandlingen i henholdsvis en del med en teoretisk indgangsvinkel og en 

del med en mere praktisk orienteret indgangsvinkel, som sammen skal lede frem til besvarelsen 

af  afhandlingens  problemformulering.  Afhandlingen  er  derfor  opbygget  således,  at  der 

begyndes med en teoretisk del efterfulgt af en praktisk og analytisk del. Dette begrundes med, 

at der i den praktiske del vil blive anvendt teori fra den første del af afhandlingen. Endvidere vil 

denne opbygning give læseren et øget kendskab til de begreber og retningslinjer, der anvendes 

i den praktiske og analytiske del af afhandlingen.       

Afhandlingens struktur kan illustreres som følger: 
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                          Figur 1 ‐ egen tilvirkning.   

     

Som det fremgår af figuren, er afhandlingen opbygget således, at kapitel 1 skal give læseren et 

indledende  kendskab  til  afhandlingen,  herunder  problemformuleringen  og  hvordan  denne 

ønskes belyst.  

Afhandlingens  kapitel  2  skal  introducere  læseren  for  begrebet  going  concern  samt 

forudsætningen  for  aflæggelse  af  årsrapport.  Endvidere  vil  der  være  fokus  på  ledelsens  og 

revisors ansvar i forbindelse med going concern. 

Kapitel 3 udgør sammen med kapitel 2 afhandlingens teoretiske del. Hvor kapitel 2 indeholder 

den  mere  overordnede  introduktion  til  going  concern,  omfatter  kapitel  3  revisors 

indgangsvinkel  til  behandling  af  going  concern.  Kapitlet  har  fokus  på  revisionsprocessen  og 
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en sammenfatning af den teoretiske del, herunder en vurdering af, hvad revisor overordnet bør 

udføre i forbindelse med going concern.    

Kapitel  4  udgør  sammen  med  kapitel  5  afhandlingens  praktiske  og  analytiske  del.  Med 

udgangspunkt  i  udvalgte  offentlige  årsrapporter  aflagt  i  2010  indeholder  kapitlet  forskellige 

praktiske  problemstillinger  omkring  going  concern.  Revisors  stillingtagen  i  praksis  til  going 

concern problematikken i de forskellige problemstillinger bliver diskuteret og analyseret. 

Kapitel  5  omfatter,  hvordan  revisors  rapportering  til  interessenterne  formidles  samt 

forventningerne hertil.  Yderligere indeholder kapitlet en vurdering af de mulige konsekvenser, 

det  kan  have  for  en  virksomhed,  hivs  revisors  påtegning  indeholder  et  forbehold  eller  en 

supplerende oplysning angående going concern. 

Konklusionen på afhandlingens problemformulering vil derefter blive besvaret i kapitel 6.  

Afslutningsvist  vil  afhandlingen  indeholde  en  perspektivering  i  kapitel  7.  Her  vil  de 

forståelsesmæssige udfordringer af  revisors påtegning blive diskuteret, herunder hvilke  tiltag 

der eventuelt kan foretages for at mindske forventningskløften. 

 

1.5.2 Dataindsamling  

Der  benyttes  hovedsageligt  kvalitative  data  i  afhandlingen  i  form  af  sekundære  data,  som 

offentlig tilgængelig litteratur i form af bøger, artikler, notater samt gældende lovgivning3 inden 

for området.   

Af  kvantitative data benyttes aflagte årsrapporter  i 2010  indeholdende et  forbehold eller en 

supplerende  oplysning  om  going  concern  i  revisionspåtegningen.  Selve  udvælgelsen  af  disse 

årsrapporter er  foretaget på  forskellig vis. Enkelte årsrapporter er valgt ud  fra virksomhedens 

størrelse  samt  omtale  i  medierne,  mens  de  øvrige  er  tilfældigt  udvalgt  ved  søgning  på 

www.businessview.dk. Ved anvendelse af businessview er det muligt at  indhente de  seneste 

offentliggjorte  årsrapporter  i  2010,  der  er  registreret  hos  Erhvervs‐  og  Selskabsstyrelsen.  I 

forbindelse med søgningen er følgende søgekriterier anvendt: Selskaber, Årsrapport 2009 samt 

                                                            
3 Ib Andersen (2005) ‐ Den skinbarlige virkelighed, side 150‐151. 
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bemærkning i revisionspåtegning. Ud fra disse kriterier fremkommer en liste, hvor de opstillede 

søgekriterier er indeholdt, hvorfra de enkelte årsrapporter er udvalgt.   

 

1.5.3 Afhandlingens forløb og begrænsninger  

Afhandlingens  problemformulering  blev  udarbejdet  medio  juni  2010.  Dataindsamling  er 

indhentet  indtil  31.  august  2010.  Skriveprocessen  er  forløbet  i  efteråret  2010, men  grundet 

private  omstændigheder  er  afhandlingen  først  endeligt  afsluttet  i  foråret  2011.  Således  er 

informationskilder  kun  retvisende  frem  til  31.  august  2010.  Eventuelle ændringer  i  revisors 

praktiske  problemstillinger  samt  lovgivning  herefter  vil  derfor  ikke  være  medtaget  i 

afhandlingen. Endvidere vil eventuelle efterfølgende delårsrapporter med andre konklusioner 

end de i afhandlingen behandlede årsrapporter ligeledes ikke blive behandlet i afhandlingen. 

  

1.5.4 Kildekritik  

Den  primære  litteratur,  der  anvendes  i  afhandlingen,  er  lovgivning,  regnskabs‐  og 

revisionsstandarder  samt  fortolkninger  heraf.  Revisionsstandarderne  kan  være  vanskelige  at 

fortolke, hvorfor der er søgt støtte  i eksterne fortolkninger af standarderne. Fortolkninger kan 

være subjektive, eftersom disse bygger på  forfatterens holdninger og måde at  læse og  forstå 

standarderne på. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk til disse fortolkninger.  

Som  sekundær  litteratur  anvendes  bøger,  artikler  og  udstedte  notater  udarbejdet  af 

interesseorganisationer  samt  fagfolk  inden  for  regnskab  og  revision. Disse  bøger,  artikler  og 

notater kan være præget af subjektive holdninger fra forfatterne.  

Ved  anvendelse  af  litteratur,  hvori  subjektive  holdninger  kan  forekomme,  er  flere  forhold 

vurderet  inden  anvendelse,  såsom  i  hvilke  medier  artiklerne  er  bragt,  for  at  vurdere 

pålideligheden  heraf.  Endvidere  er  forfatterens  interesse  og  kompetence  så  vidt  muligt 

vurderet.  

Den  anvendte  lovgivning,  regnskabs‐ og  revisionsstandarderne  samt notater  fra Erhvervs‐ og 

Selskabsstyrelsen  og  interesseorganisationer  som  FSR  (Foreningen  af  Statsautoriserede 
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Revisorer) må  forventes at være objektive og pålidelige med gennemarbejdet og velfunderet 

information. 

 

2 Going concern 

Dette  kapitel  omhandler  begrebet  going  concern  og  going  concern  som  forudsætning  for 

regnskabsaflæggelse.  Kapitlet  vil  indeholde  en  gennemgang  af,  hvad  going  concern  betyder, 

samt hvilken lovgivning der er på området. Endvidere vil kapitlet fokusere på en beskrivelse af 

ledelsens og revisors ansvar ved vurdering af going concern. 

Kapitlet  udgør  sammen  med  kapitel  3  teorien  bag  den  efterfølgende  analyse  af  konkrete 

problemstillinger  relateret  til  virksomheder,  hvor  going  concern  har  påvirket  årsregnskabet. 

Disse  problemstillinger  vil  senere  danne  grundlag  for  besvarelsen  af  afhandlingens 

problemformulering. Kapitlet  indeholder dels  teori,  som bliver anvendt  i analysen, dels  teori, 

som er fundet relevant for forståelsen af going concern. 

    

2.1 Begrebet going concern 

Ved  begrebet  going  concern  forstås  en  virksomheds  evne  til  at  forsætte  driften  af  sine 

aktiviteter  i en overskuelig fremtid uden at have til hensigt at træde  i  likvidation eller  indstille 

virksomhedens aktiviteter, jf. revisionsstandard 570. 

Going concern har betydning i relation til værdiansættelsen af en virksomheds aktiver, da disse 

antages  at  have  en  højere  værdi  for  virksomheden  i  tilfælde  at  going  concern,  end  hvis 

virksomheden  var  tvunget  til  at  afhænde  disse,  fordi  virksomheden  måtte  reducere  sine 

aktiviteter  eller  helt  ophøre4.  Going  concern  kan  ligeledes  have  en  betydning  for 

værdiansættelsen af virksomhedens forpligtelser.   

Det er virksomhedens  ledelse, der er ansvarlig  for aflæggelsen af virksomhedens årsregnskab 

og  dermed  også  for  valget  af  de  forudsætninger,  som  årsregnskabet  udarbejdes  efter.  Det 

                                                            
4 Rev. & Regn. nr. 12 (1992) ‐ Going Concern ‐ pligter og ansvar, side 12. 
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fremgår  af  årsregnskabslovens  §  13,  nr.  4,  at  årsregnskabet  skal  udarbejdes  efter 

forudsætningen  om,  at  driften  af  virksomhedens  aktivitet  formodes  at  forsætte  (going 

concern).  

Going concern er dermed en grundlæggende forudsætning ved aflæggelsen af et regnskab, og 

virksomhedens  forsatte  drift  vil  således  også  som  udgangspunkt  være  regnskabsbrugerens 

forventning.  Såfremt  dette  ikke  var  tilfældet,  ville  regnskabsbrugeren muligvis  træffe  andre 

beslutninger på baggrund af regnskabet, og det er derfor nødvendigt at oplyse herom. 

 

2.1 Going concern som grundlæggende forudsætning ved regnskabsaflæggelse 

Årsregnskabsloven  danner  sammen  med  de  internationale  regnskabsstandarder  (ISA/IFRS5) 

regelgrundlaget for regnskabsaflæggelse i Danmark. Årsregnskabsloven er i høj grad bygget på 

indregnings‐ og målekriterierne  i de  internationale regnskabsstandarder (ISA/IFRS). Der er dog 

på  enkelte  områder  direkte  modstrid  mellem  bestemmelserne  i  årsregnskabsloven  og  de 

internationale  regnskabsstandarder  (IFRS)6.  Vedrørende  going  concern  som  grundlæggende 

regnskabsforudsætning er der overensstemmelse mellem de  to  regelsæt, hvorfor  forskellene 

som nævnt i afgrænsningen ikke vil blive behandlet nærmere.  

Årsregnskabsloven  er  opbygget  efter  IASB's  (International  Accounting  Standard  Board) 

begrebsramme.  Grundidéen  bag  årsregnskabslovens  begrebsramme  er  at  give  generelle 

retningslinjer  for,  hvordan  årsrapporten  skal  udformes,  for  at  den  bliver  informativ  for 

regnskabsbrugerne.  Årsregnskabsloven  indeholder  en  overordnet  målsætning  for 

regnskabsaflæggelsen, jf. årsregnskabslovens § 11: 

"Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle 

stilling samt resultatet ..."  

Formålet er, at årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter  regnskabsbrugerne, som 

bl.a.  kan  defineres  som  aktionærer,  investorer,  långivere,  leverandører,  kunder  og 

                                                            
5 Definition: ISA (International Standards on Auditing), IFRS (International Financial Reporting Standards) 
6 KPMG (09/10) ‐ Indsigt i årsregnskabsloven, side 28 
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medarbejdere,  i  deres  økonomiske  beslutninger7.  Årsrapporten  er  retvisende  når  de  som 

minimum oplistede grundlæggende forudsætninger er opfyldt. Disse forudsætninger omfatter 

bl.a. klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet og reel kontinuitet8. 

Den  grundlæggende  forudsætning  om  going  concern  er  ikke  uddybet  nærmere  i 

årsregnskabsloven, men forklares ved, at såfremt en aktivitet ikke formodes at kunne forsætte, 

skal klassifikation, opstilling samt indregning og måling tilpasses hertil9.  

Som  tidligere nævnt er det  ledelsen, som har ansvaret  for at aflægge årsrapporten og  for, at 

den udarbejdes efter gældende  lovgivning. Ledelsen er dermed ansvarlig  for, at årsrapporten 

opfylder forudsætningen om going concern.   

Årsregnskabsloven  regulerer  ikke direkte  revisors gennemgang af going concern, men danner 

en forståelse for, hvorfor going concern er et essentielt element i aflæggelsen af årsrapporten. 

 

2.3 De danske revisionsstandarder 

De danske revisionsstandarder udgives af FSR (Foreningen af Statsautoriseret Revisorer) og er 

oversat  fra  de  internationale  revisionsstandarder,  som  udarbejdes  og  udgives  af  IFAC  (The 

International  Federation  of  Accountants).  FSR  tilretter  efter  behov  standarderne  til  dansk 

lovgivning.  Revisorer  er  pålagt  at  følge  de  danske  revisionsstandarder,  når  de  reviderer 

virksomheder, som aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. 

Revisionsstandard 570 er den overordnede  revisionsstandard, der  regulerer  revision af going 

concern. Formålet med denne standard er at opstille standarder og vejlede revisor i sit ansvar i 

forbindelse  med  revision  af  regnskaber,  som  er  aflagt  efter  forudsætningen  om  going 

concern10.  

Standarden indeholder bl.a. ledelsens ansvar i forbindelse med vurdering af going concern ved 

aflæggelse  af  årsrapporten  og  revisors  ansvar  ved  planlægningen  af  revisionen  samt  ved 

                                                            
7 Årsregnskabsloven § 12 
8 Årsregnskabsloven § 13 
9 Årsregnskabsloven § 13, stk. 4 
10 Revisionsstandard 570 afsnit 1 
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vurderingen af ledelsens bedømmelse af going concern. Både ledelsens og revisors ansvar ved 

vurdering af going concern‐forudsætningen vil blive nærmere gennemgået i de følgende afsnit.    

 

2.4 Ledelsens vurdering af going concern 

I  forbindelse  med  udarbejdelse  af  årsrapporten  skal  virksomhedens  ledelse  foretage  en 

vurdering af, om årsrapporten kan aflægges på going concern‐basis. Der er dog  i  lovgivningen 

ikke  opstillet  nogen  retningslinjer  eller  krav  til,  hvordan  ledelsen  skal  vurdere  om  going 

concern‐forudsætningen er opfyldt11.  

Ledelsen skal dog tage hensyn til alle fremtidige oplysninger om en overskuelig fremtid for en 

periode  på  mindst,  men  ikke  begrænset  til,  12  måneder  efter  balancedagen12,  jf. 

Revisionsvejledning 1, afsnit 46. Det fremgår endvidere af Revisionsvejledning 1, afsnit 46, at:  

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

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

almindeligvis,  uden  gennemførsel  af  detaljerede  analyser  og  vurderinger  afgøres,  om 

forudsætningen om going concern er til stede.  I andre tilfælde må  ledelsen bedømme en  lang 

række faktorer omkring nuværende og forventet lønsomhed, evne til at opfylde forpligtelser og 

opnåelse af alternative  finansieringskilder,  før det kan afgøres, om  forudsætningen om going 

concern er til stede." 

Ledelsens vurdering af going concern‐forudsætningen udføres på et bestemt tidspunkt  for en 

fremtidig periode, som indebærer udfald af begivenheder eller forhold, der er behæftet med en 

vis grad af usikkerhed. Graden af usikkerheden ved udfaldet af begivenheder eller  forhold er 

generelt  stigende,  jo  længere  ind  i  fremtiden  udfaldet  forventes,  jf.  revisionsstandard  570, 

afsnit 7.  

Det  fremgår  endvidere  af  samme  afsnit,  at  ledelsens  vurdering  af  udfaldet  af  fremtidige 

begivenheder eller forhold omfatter et skøn. Skønnet foretages på baggrund af de oplysninger, 

som  ledelsen  er  bekendt  med  på  det  tidspunkt,  hvor  vurderingen  foretages.  De  faktiske 

                                                            
11 Revisionsstandard 570 afsnit 5 
12 Definition: Balancedagen er den sidste dag i regnskabsperioden. 
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efterfølgende begivenheder eller  forhold kan derfor afvige  i  forhold til det skøn som  ledelsen 

foretog. Det foretagne skøn skal imidlertid ikke forveksles med et regnskabsmæssigt skøn, som 

det  kendes  fra  revisionsstandard  540,  hvor  det  regnskabsmæssige  skøn  omfatter 

værdiansættelsen  af  et  aktiv.  Der  er  dog  en  parallel mellem  begge  revisionsstandarder,  da 

risikoen  for  væsentlige  fejl  er  større,  jf.  revisionsstandard  540,  når  der  er  tale  om 

regnskabsmæssige skøn, da disse skøn ofte foretages under usikre vilkår i relation til resultatet 

af  begivenheder,  der  er  indtruffet  eller  som  sandsynligvis  vil  indtræffe.  Som  nævnt  stiger 

graden  af  usikkerheden  ifølge  revisionsstandard  570,  jo  længere  ind  i  fremtiden  udfaldet 

forventes på grund af usikkerheden ved udfaldet af fremtidige begivenheder eller forhold.  

 

2.4.1 Faktorer i ledelsens vurdering 

Hvor  dybtgående  ledelsens  vurdering  af  om  going  concern  forudsætningen  er  til  stede, 

afhænger som nævnt ovenfor af virksomhedens forhold. Revisionsvejledning 1 anfører, at hvis 

virksomheden  hidtil  har  haft  en  lønsum  drift  og  let  adgang  til  økonomiske  ressourcer,  kan 

ledelsen  uden  en  detaljeret  analyse  afgøre  om  going  concern‐forudsætningen  er  opfyldt.  I 

andre tilfælde må ledelsen bedømme en lang række begivenheder eller forhold, som kan danne 

grundlag  for  forretningsmæssige  risici,  og  som  enkeltvis  eller  tilsammen  kan  rejse  tvivl  om 

hvorvidt going concern‐forudsætningen er opfyldt.  I  revisionsstandard 570, afsnit 8, har man 

angivet en række eksempler på forhold, som kan rejse tvivl om going concern. Disse eksempler 

er gengivet nedenfor13: 

Økonomiske forhold 

 Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital 

 Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller  indfrielse, eller for stor 

afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver 

 Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer 

 Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser 

 Negative økonomiske nøgletal 

                                                            
13 Note: Rækken af eksempler er ikke utømmende, ligesom tilstedeværelsen af et eller flere forhold ikke er 
ensbetydende med, at der foreligger betydelig usikkerhed, jf. revisionsstandard 570 afsnit 8. 
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 Betydelige  driftstab  eller  væsentlig  forringelse  af  værdien  af  aktiver,  der  genererer 

pengestrømme 

 Restancer med eller ophør af udbyttebetalinger 

 Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald 

 Manglende evne til at overholde betingelser i låneaftaler 

 Ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører 

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

investeringer. 

Driftsforhold 

 Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse 

 Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør 

 Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer. 

Andre forhold 

 Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav 

 Verserende retssager eller tilsynssager mod virksomheden, der, hvis de lykkes, kan resultere 

i krav, der sandsynligvis ikke vil blive honoreret 

 Ændringer i lovgivning eller forvaltning, der forventes at påvirke virksomheden negativt.  

Selvom en virksomhed er berørt af en eller  flere af ovenstående begivenheder eller  forhold, 

betyder det  ikke, at virksomheden nødvendigvis  ikke opfylder going concern‐forudsætningen, 

da  der  kan  være  andre  faktorer,  som  opvejer  disse.  Som  eksempel  herpå  nævner 

revisionsstandard  570,  afsnit  8,  at  effekten  af  en  virksomheds manglende  evne  til  normal 

afvikling  af  gæld  opvejes  af  ledelsens  planer  for  opretholdelse  af  tilstrækkelig  likviditet  fra 

alternative kilder såsom salg af aktiver eller tilførsel af yderligere kapital.  

Uanset virksomhedens forhold skal  ledelsen altid forholde sig til, om regnskabet kan aflægges 

efter  forudsætningen  om  going  concern.  Men  på  baggrund  af  finanskrisen  og  de  mange 

konkurser kan der være en god grund til, at ledelsen revurderer, om den eventuelle hidtil lette 

adgang til likvide midler forsat er gældende. 
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2.4.2 Oplysninger om usikkerhed i årsrapporten  

Det  fremgår  af  revisionsvejledning  1,  afsnit  45,  at  såfremt  ledelsen  i  sin  vurdering  af  going 

concern er opmærksom på væsentlige usikkerheder med hensyn til begivenheder eller forhold, 

som kan skabe tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften, eller allerede har besluttet, 

at  virksomheden  skal  ophøre,  skal  der  afgives  oplysninger  om  dette  i  ledelsesberetningen. 

Såfremt der  ikke udarbejdes en årsrapport under  forudsætning om going  concern,  skal der  i 

anvendt regnskabspraksis angives, på hvilket grundlag årsrapporten er udarbejdet.  

 

2.4.2.1 Regnskabsklasser 

Årsregnskabsloven  indeholder krav til  indholdet  i  ledelsesberetningen under hensyn til hvilken 

regnskabsklasse,  der  er  tale  om14.  For  virksomheder  i  regnskabsklasse  C  og  D  omtaler 

årsregnskabsloven  §  99  kravene  til  ledelsesberetningen,  herunder  omtale  af  usikkerheden 

omkring going concern‐forudsætningen. Følgende fremgår af § 99, stk. 1, nr. 6:  

"ledelsesberetningen  skal  beskrive  virksomhedens  forventede  udvikling,  herunder  særlige 

forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen"  

og nr. 8:  

"beskrive  de  særlige  risici  ud  over  almindeligt  forekommende  risici  inden  for  virksomhedens 

branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af".  

For  virksomheder,  som  aflægger  årsrapport  efter  regnskabsklasse  B,  er  der  ifølge 

årsregnskabsloven  som  udgangspunkt  ikke  krav  om  en  ledelsesberetning.  Dog  skal 

årsregnskabet  suppleres med  en  ledelsesberetning,  hvis  der  er  sket  væsentlige ændringer  i 

virksomhedens  aktiviteter  og  økonomiske  forhold,  jf.  årsregnskabsloven  §  77.  I 

bemærkningerne til årsregnskabsloven § 77 fremgår det, at ændringerne må anses for værende 

væsentlige, hvis oplysningerne  kan påvirke  regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger om 

virksomheden.  

                                                            
14 KPMG (09/10) ‐ Indsigt i årsregnskabsloven, side 20 
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Opdelingen  i  regnskabsklasser  har  endvidere  betydning  for,  om  en  virksomhed  er  underlagt 

kravet om revisionspligt. Ifølge årsregnskabsloven § 135, stk. 1, kan en virksomhed, omfattet af 

regnskabsklasse B, undlade at få revideret årsregnskabet, hvis virksomheden i to regnskabsår i 

træk ikke overskrider to af størrelsesgrænserne15. 

 

2.4.2.2 Ingen revisionspligt af ledelsesberetningen  

Det  fremgår  både  af  årsregnskabsloven  og  de  danske  revisionsstandarder,  at  oplysninger 

omkring  usikkerheder  om  going  concern‐forudsætningen  gives  i  ledelsesberetningen.  Med 

ændringerne  i  årsregnskabsloven  i  juni  2008  blev  kravet  om  revision  af  ledelsesberetningen 

ophævet  (gældende  for  regnskabsår,  der  begynder  1.  september  2008  eller  senere). 

Revisionspligten  er blevet  erstattet med  et  krav om,  at  revisor  skal  afgive  en udtagelse om, 

hvorvidt  ledelsesberetningen  er  i  overensstemmelse  med  årsregnskabet.  Tidligere  var  det 

årsrapporten  som  helhed,  der  skulle  give  et  retvisende  billede.  Efter  ændringen  af 

årsregnskabsloven  gælder  kravet  om  et  retvisende  billede  alene  årsregnskabet,  inklusive 

noterne.  

Ophævelsen af revisionspligten af  ledelsesberetningen giver anledning til overvejelse omkring 

placering af visse oplysninger i ledelsesberetningen. Nogle af de største revisionsvirksomheder i 

Danmark, herunder Deloitte, KPMG og PWC , lægger op til, at oplysninger omkring usikkerhed 

om virksomhedens evne til at forsætte driften skal fremgå af selve årsregnskabet (i noterne) og 

dermed  være  omfattet  af  revisionspligten16.  Samtidig  anbefales  det,  at  der  ligeledes  i 

ledelsesberetningen  indgår  en  summarisk  beskrivelse  med  henvisning  til  en  mere 

grundlæggende omtale i noterne. 

 

                                                            
15 KPMG (09/10) ‐ Indsigt i årsregnskabsloven, side 23 og 24. 
16 Deloitte (2009), ÅrsNyt 2009, side 8 og 10 samt Rev. & Regn. nr. 2. (2009) ‐ Revision i en krisetid, side 25. 
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2.5 Revisors ansvar ved going concern 

Revisionsstandard  570  indeholder  standarder  og  vejledning  om  revisors  ansvar  i  forbindelse 

med  revision  af  regnskaber,  som  er  aflagt under hensyn  til  going  concern‐forudsætningen.  I 

standarden fremgår det blandt andet af afsnit 9, at 

"revisors ansvar er at overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern‐

forudsætningen ved udarbejdelsen af regnskabet og at overveje, om der er betydelig usikkerhed 

omkring virksomhedens evne til at forsætte driften, som skal oplyses i regnskabet." 

Af  standarden  fremgår  det  endvidere,  at  som  led  i  revisors  opnåelse  af  en  forståelse  af 

virksomheden,  skal  revisor  overveje,  om  der  er  begivenheder  eller  forhold  og  tilknyttede 

forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig  tvivl om virksomhedens evne  til at  forsætte 

driften.  Revisor  skal  ved  planlægning  og  udførsel  af  revisionshandlingerne  under  hele 

revisionen være opmærksom på begivenheder eller  forhold, der kan  rejse betydelig  tvivl om 

virksomhedens evne til at forsætte driften.17  

Revisor  skal  vurdere  ledelsens bedømmelse af  virksomhedens evne  til at  forsætte driften og 

skal  i den  forbindelse mindst  tage  samme periode  i betragtning,  som  ledelsen har anvendt  i 

forbindelse med sin vurdering. Såfremt ledelsens periode dækker mindre end 12 måneder efter 

balancedagen, skal revisor anmode ledelsen om at forlænge den valgte periode til 12 måneder 

efter  balancedagen.  Endvidere  skal  revisor  forespørge  ledelsen,  om  den  har  kendskab  til 

begivenheder  eller  forhold  og  tilknyttede  forretningsmæssige  risici,  der  ligger  efter 

bedømmelsesperioden, og som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte 

driften.  

Revisor  skal på baggrund af opnået  revisionsbevis afgøre, om der efter  revisors vurdering er 

betydelig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  forsætte  driften  samt  vurdere,  om  det  har 

indflydelse på revisionspåtegningen.  

Revisors ansvar ved going concern kan på baggrund af ovenstående opsummeres til følgende: 

 

                                                            
17 Revisionsstandard 570 afsnit 12 
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Revisor har ansvaret for, at 

 indhente  tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis  omkring  ledelsens  bedømmelse  af  going 

concern‐forudsætningen i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, 

 konkludere  på  baggrund  af  det  indsamlede  revisionsbevis  om  der  er  usikkerhed  for,  at 

begivenheder  eller  forhold  kan  medfører  betydelig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at 

forsætte driften, samt 

 vurdere, om det har betydning for revisors påtegning. 

Der  vil  i  det  følgende  kapitel  være  fokus  på,  hvordan  revisor  skal  opfylde  sit  ansvar  ved 
vurderingen af going concern. 

 

3 Revisionsprocessen 

I dette kapitel vil revisionsprocessen i forbindelse med revisors vurdering af going concern blive 

gennemgået.  Kapitlet  vil  indeholde  en  gennemgang  af  revisors  opgaver  i  forbindelse  med 

planlægning og  revision af  ledelsens bedømmelse af going  concern‐forudsætningen. Der  vil  i 

kapitlet især være fokus på, hvilke revisionshandlinger som revisor kan foretage. Afslutningsvis 

vil  kapitlet  indeholde  en  gennemgang  af  revisors  rapportering  til  omverdenen  i  form  af 

gennemgang af revisors påtegning særligt i relation til going concern.  

Dette kapitel er medtaget i afhandlingen, da der i de efterfølgende kapitler vil være en analyse 

af udvalgte virksomheder, hvor going concern har påvirket revisors påtegning af årsregnskabet.  

 

3.1 Forståelse for virksomhedens og dens omgivelser 

Ved revisors vurdering af om going concern‐forudsætningen er opfyldt, skal revisor ved at opnå 

en  forståelse  af  virksomheden18  overveje,  om  der  er  begivenheder  eller  forhold  samt 

tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

forsætte driften. Revisors kendskab til virksomheden og dens omgivelser er nødvendige for, at 

revisor  kan  planlægge  sine  revisionshandlinger.  Revisionsstandard  315  omhandler  revisors 

                                                            
18 Revisionsstandard 570 afsnit 11 
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identifikation  og  vurdering  af  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  gennem  kendskab  til 

virksomheden og dens omgivelser. De  forhold som  revisor skal have kendskab  til er oplistet  i 

afsnit 20‐99. Disse  afsnit  vedrører  kendskabet  til  virksomheden og dens omverden  i  form  af 

blandt  andet  branche,  brancherelevante  forhold  og  lovgivning,  virksomhedens  art,  herunder 

virksomhedens  aktiviteter,  investeringer,  finansiering  samt  regnskabsaflæggelse,  juridisk 

ledelsesmæssig struktur og virksomhedens historiske økonomiske præsentation.  

Revisionsstandard 315, afsnit 4, forklarer, at den forståelse som revisor opnår af virksomhedens 

og dens omgivelser danner en ramme,  inden for hvilken revisor kan planlægge sin revision og 

udføre  sin  professionelle  vurdering  af  eksempelvis  ledelsens  anvendelse  af  going  concern‐

forudsætningen. Det er naturligvis forståeligt, at revisor skal have kendskab til virksomheden og 

dens  omgivelser  for  at  kunne  vurdere  ledelsens  bedømmelse  af  virksomhedens  evne  til  at 

forsætte driften. 

Ifølge  revisionsstandard  315,  afsnit  76,  skal  revisor  opnå  forståelse  for  virksomhedens 

risikovurderingsproces,  som  bl.a.  indeholder  virksomhedens  procedurer  til  at  identificere 

forretningsrisici,  der  er  relevante  for  regnskabsaflæggelsen,  og  ledelsens  beslutninger  for, 

hvordan risici skal håndteres. I forbindelse med denne vurdering vil revisor oftest samtidig opnå 

forståelse for, om ledelsen har evnen til at identificere, om virksomheden er going concern. Det 

er således væsentligt, at revisor i sin vurdering af ledelsens bedømmelse af going concern, har 

sin vurdering af virksomhedens risikovurderingsproces i tankerne.  

Som følge af den økonomiske krise er det  i relation til going concern særlig aktuelt, at revisor 

har det fornødne kendskab til virksomheden og dens omgivelser, og at dette skærpes på nogle 

områder. Dette  skal  ses  i  lyset  af,  at  situationen  på  de  finansielle markeder  har ændret  sig 

markant inden for kort tid, og at forholdene for virksomheden kan være ændrede.     

 

3.2 Planlægning af revisionen 

Som nævnt  i foregående afsnit er det essentielt, at revisor opnår forståelse for virksomheden 

og dens omgivelser, ikke mindst for at være i stand til at kunne vurdere ledelsens bedømmelse 



25 
 

af going concern. Revisor skal bruge denne  forståelse  i  forbindelse med både sin planlægning 

og udførelse af revisionen af årsregnskabet.  

Ved  planlægning  af  revisionen  fastlægger  revisor  den  overordnede  revisionsstrategi,  som 

omfatter revisionens omfang, tidsmæssige placering og retning, hvilket danner grundlaget  for 

udviklingen af den mere detaljerede revisionsplan19. Som nævnt i afsnittet afgrænsning vil der i 

afhandlingen ikke indgå en nærmere gennemgang af revisionsstandard 300, som indeholder de 

overvejelser og aktiviteter, som revisor skal udføre i forbindelse med planlægning af revisionen.  

Den detaljerede  revisionsplan omfatter de procedurer og undersøgelser,  som  revisor udfører 

for  at  opnå  et  tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis  for,  om  ledelsens  vurdering  af,  at 

årsrapporten  aflægges  efter  forudsætningen  om  going  concern,  er  til  stede,  eller  om  der  er 

betydelig usikkerhed herom, som har indflydelse på revisionskonklusionen.  

 

3.3 Revisionsbevis 

Revisor  skal  som  nævnt  ovenfor  udføre  procedurer  og  undersøgelser  for  at  opnå  et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Ifølge revisionsstandard 500, afsnit 2, skal revisor opnå et 

tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis  for  at  blive  i  stand  til  at  drage  konklusioner,  som  er 

tilstrækkelige  som  grundlag  for  revisionskonklusionen. Det  vil  sige,  at  revisor  ikke  vil  være  i 

stand til at træffe en revisionskonklusion uden tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Tilstrækkeligt  revisionsbevis  er  et  udtryk  for mængden  af  revisionsbevis, mens  egnethed  er 

udtryk  for kvaliteten, det vil  sige  relevans og pålidelighed af det  indhentede  revisionsbevis20. 

Begreberne er indbyrdes forbundne, idet mængden af det nødvendige revisionsbevis afhænger 

af  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation,  da  jo  større  risikoen  er,  jo mere  revisionsbevis  vil 

kræves  for  at  afdække  risikoen.  Kvaliteten  af  det  indhentede  revisionsbevis  har  ligeledes 

betydning for mængden, da jo bedre kvaliteten er, jo mindre revisionsbevis er nødvendig21.    

                                                            
19 Revisionsstandard 300 afsnit 9 
20 Revisionsstandard 500 afsnit 7 
21 Revisionsstandard 500 afsnit 7 
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I relation til revisors vurdering af going concern har et tilstrækkelig og egnet revisionsbevis stor 

betydning,  da  en  lille mængde  revisionsbevis  i  nogle  tilfælde  vil  gøre  revisor  i  stand  til  at 

vurdere, at der ikke er tale om væsentlig usikkerhed i forhold til begivenheder eller forhold, der 

kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften. I andre tilfælde vil revisor skulle 

opnå et mere omfangsrigt revisionsbevis for at kunne drage denne konklusion eller alternativt 

at  konkludere,  at  der  er  væsentlig  usikkerhed  og  på  baggrund  heraf  vurdere,  hvordan  det 

påvirker revisionspåtegningen.  

Pålideligheden  af det opnåede  revisionsbevis er  ligeledes meget essentiel, da pålideligheden 

påvirkes af, hvem kilden  til  revisionsbeviset er, og hvordan  revisionsbeviset beskaffenhed er. 

Under hensyntagen til at der kan være undtagelser, giver revisionsstandard 500, afsnit 9, nogle 

identifikationer på et revisionsbevis pålidelighed: 

 Revisionsbevis  opnået  fra  uafhængige  kilder  uden  for  virksomheden  (eksempelvis 

myndigheder eller pengeinstitutter)  

 Revisionsbevis opnået  internt, når de tilknyttede kontroller, som virksomheden udfører, er 

effektive 

 Revisionsbevis, som opnås direkte ved revision  (for eksempel observation af udførelsen af 

en kontrol frem for forespørgsel af anvendelsen af en kontrol) 

 Revisionsbevis, som forefindes på skrift frem for en mundtlig diskussion 

 Revisionsbevis, opnået gennem originale dokumenter i stedet for modtaget fotokopier. 

I  relation  til  going  concern  kan  eksempelvis  nævnes  revisionsbevis  i  form  af  drifts‐  og 

likviditetsbudgetter  for  virksomheden,  som  er  udarbejdet  af  ledelsen  og  godkendt  af 

bestyrelsen.  Kilden  til  revisionsbeviset  er  ikke  ekstern,  hvilket medfører  at  pålideligheden  af 

revisionsbeviset ikke er stærk. Her vil revisor skulle efterprøve budgetternes forudsætninger og 

kalkuler  for at vurdere pålideligheden af revisionsbeviset. Et andet eksempel er underskrevne 

lånedokumenter, der indeholder lånets betingelser fra virksomhedens pengeinstitut. Afhængig 

af virksomhedens overholdelse af  lånebetingelserne vil denne  form  for originale dokumenter 

være et stærkt revisionsbevis. 

Revisor vil i forbindelse med den øvrige revision muligvis opnå revisionsbevis, som ligeledes kan 

anvendes  i forbindelse med vurdering af going concern‐forudsætningen. Som eksempel herpå 
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kan nævnes virksomhedens evne til at betale leverandører rettidigt og betale og angive moms 

rettidigt, ændringer  i kreditrammer hos pengeinstitut  samt ophør af kredit hos  leverandører. 

De  nævnte  forhold  eller  begivenheder  kan  være  væsentlige  og  medføre  usikkerhed  om 

virksomhedens evne til at forsætte driften. 

Revisor  skal  således  indsamle  tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis  i  relation  til  ledelsens 

anvendelse af forudsætningen om going concern.   

 

3.4 Revisionshandlinger 

Baseret på den opnåede  forståelse  for og kendskabet  til virksomheden overvejer  revisor ved 

planlægning  af  revisionen,  om  der  er  indikationer  på,  at  virksomheden  ikke  kan  forsætte 

driften,  i  form  af  begivenheder  eller  forhold  eller  forretningsmæssige  risici22.  Som  eksempel 

herpå henvises til tidligere afsnit 2.4.1 Faktorer i ledelsens vurdering.     

Ved at overveje dette på planlægningstidspunktet giver det  revisor mulighed  for  i god  tid at 

foretage  drøftelser  med  ledelsen  samt  foretage  en  gennemgang  af  ledelsens  planer  og 

beslutninger,  såfremt  der  er  eventuelle  going  concern‐problemer23.  Ledelsen  kan  i  nogle 

tilfælde  have  udarbejdet  en  foreløbig  bedømmelse,  som  revisor  kan  inddrage  ved 

planlægningen, og  som  kan bruges  ved planlægning  af  revisionshandlinger.  Såfremt  ledelsen 

ikke  har  foretaget  en  foreløbig  bedømmelse,  kan  revisor  drøfte  grundlaget  for  ledelsens 

påtænkte aflæggelse af regnskabet efter going concern‐forudsætningen24.  

Hvis virksomhedens drift historisk set har givet overskud, og virksomheden  i øvrigt har en  let 

adgang til økonomiske ressourcer, kan  ledelsen fortage sin bedømmelse uden nogen form for 

detaljeret analyse.  I sådanne tilfælde kan revisors vurdering heraf normalt  ligeledes  foretages 

uden behov  for at udføre detaljerede  revisionshandlinger25. Dermed vil der  ikke være nogen 

betydelig risiko for, at virksomheden ikke kan forsætte sin drift. Dog vil der på baggrund af den 

økonomiske krise være nogle yderligere handlinger, som det anbefales revisor at foretage for at 

                                                            
22 Revisionsstandard 570 afsnit 11 
23 Revisionsstandard 570 afsnit 13 
24 Revisionsstandard 570 afsnit 14 & 15 
25 Revisionsstandard 570 afsnit 21 
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vurdere, om going concern‐forudsætningen er til stede, disse handlinger vil blive gennemgået i 

efterfølgende afsnit.   

I  forbindelse med udførelsen  af  revisionen er det blandt andet  vigtigt,  at  revisor under hele 

revisionen helt frem til datoen for påtegning af årsrapporten er opmærksom på revisionsbevis, 

der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne som going concern26. Dette skal ses i lyset 

af,  at  virksomhedens  forhold  hurtigt  kan  ændre  sig  og  dermed  ikke  længere  være  going 

concern. Som eksempel på, hvad revisor kan fortage af handlinger, kan nævnes: 

 Revisor kan overveje resultaterne af den generelle gennemgang af årsregnskabet, herunder 

foretage en regnskabsanalyse for at vurdere udviklingen i tallene.  

 Revisor  kan  derudover  overveje  virksomhedens  gældsituation,  herunder  hvordan 

virksomhedens gæld ser ud på balancetidspunktet, og hvordan udviklingen i gælden vil være 

det efterfølgende regnskabsår.  

 Revisor  kan  endvidere  indhente  en  erklæring  fra  ledelsen  om,  at  de  i  årsregnskabet  har 

oplyst om alle forhold eller begivenheder, som kan have indflydelse på, om virksomheden er 

going concern. Dette er med til at sikre, at revisor har dokumentation  for, at  ledelsen har 

taget stilling til, om der er begivenheder eller forhold, som ikke er medtaget i årsrapporten, 

men som burde være medtaget.  

Der er dog  ingen garanti for, at der ikke kan være uforudsete forhold eller begivenheder, som 

kan forårsage, at virksomheden  ikke kan forsætte driften. Ligeledes kan revisor på trods af sin 

vurdering  af  ledelsens  bedømmelse  af,  om  virksomheden  er  going  concern,  ikke  forudse 

fremtidige begivenheder eller forhold, som kan betyde, at virksomhedens drift ophører. 

 

3.4.1 Yderligere revisionshandlinger 

Såfremt  revisor  under  revisionen  bliver  opmærksom  på  begivenheder  eller  forhold  eller 

tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

forsætte  driften,  skal  revisor  udføre  yderligere  revisionshandlinger27.  De  yderligere 

                                                            
26 Revisionsstandard 570 afsnit 12 
27 Revisionsstandard 570 afsnit 21 
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revisionshandlinger,  som  revisor  skal  foretage, omfatter dem  som nævnt  i  revisionsstandard 

570, afsnit 26. Handlingerne er gengivet nedenfor: 

 Gennemgå  ledelsens  planer  for  fremtidige  handlinger  på  basis  af  dens  going  concern‐

bedømmelse  

 Indsamle  tilstrækkeligt og egnet  revisionsbevis gennem  revisionshandlinger, der anses  for 

nødvendige,  inklusive  overvejelse  af  virkningen  af  ledelsens  eventuelle  planer  og  andre 

kompenserende faktorer for at be‐ eller afkræfte, om der er betydelig usikkerhed, og 

 Opnå skriftlige udtagelser fra ledelsen vedrørende dens planer for fremtidige handlinger. 

Ved  en  gennemgang  af  ledelsens  planer  for  fremtidige  handlinger  skal  revisor  overveje  og 

diskutere  med  ledelsen  forventningerne  til  den  fremtidige  drift,  herunder  eksempelvis 

forventninger  til  overskud  og  pengestrømme  (cash  flow).  Endvidere  skal  revisor  forespørge 

ledelsen om deres planer for evt. afvikling af aktiver for på den måde at skabe likviditet28. Om 

der er planer om lånoptagelse eller omlægning af lån, om der er mulighed for at reducere eller 

udskyde udgifter eksempelvis i form af afskedigelser eller lukninger. Om der er planer om øget 

ejerskab i form af tilførsel af kapital fra ejerne (investorerne), eller om der forligger planer om 

støtte fra et evt. moderselskab eller andre nærtstående parter29.    

For at indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis gennem revisionshandlinger til at be‐ eller 

afkræfte,  om  virksomheden  er  going  concern,  angiver  revisionsstandard  570,  afsnit  28,  en 

række  revisionshandlinger, som  revisor kan  foretage, når der er  indikationer på  tvivl omkring 

going concern. Disse handlinger er gengivet nedenfor: 

 Analyse  af  og  drøftelse med  ledelsen  om  pengestrømme,  overskud  og  andre  relevante 

prognoser 

 Analyse og drøftelse af de seneste perioderegnskaber for virksomheden 

 Gennemgang  af  betingelserne  for  gældsbreve  og  låneaftaler  og  fastlæggelse  af,  hvorvidt 

nogle af aftalerne er misligholdt 

                                                            
28 Revisionsstandard 570 afsnit 27 
29 Definition: Nærtstående parter defineres i årsregnskabsloven § 98 c, stk. 2 efter den gældende IAS 24 som: 
parter der gennem direkte eller indirekte mellemled udøver bestemmende indflydelse af eller er under samme 
bestemmende indflydelse som selskabet. Eller som har en andel i selskabet, som giver dem betydelig indflydelse 
på selskabet, eller har fælles bestemmende indflydelse på selskabet.  
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 Gennemlæsning  af  referater  fra  generalforsamlinger,  møder  i  den  øverste  ledelse  og 

relevante udvalg for omtale af finansielle problemer 

 Forespørgsel  til  virksomhedens  advokat  omkring  eksisterende  retstvister  og  krav  og 

rimeligheden i ledelsens bedømmelse af deres udfald og bedømmelse over de økonomiske 

følger  

 Bekræftelse  af  eksistensen,  lovgyldigheden  og  retskraften  af  aftaler  med  tilknyttede 

virksomheder og  tredjeparter om  at  yde eller opretholde  finansiel  støtte og  vurdering  af 

sådanne parters økonomiske evne til at tilføje yderligere likviditet 

 Overvejelse af virksomhedens planer for at behandle uopfyldte ordrer  

 Gennemgang af begivenheder efter periodens udgang  for at  identificere de begivenheder, 

der  enten  mindsker  eller  på  anden  måde  påvirker  virksomhedens  evne  til  at  forsætte 

driften. 

Det  afhænger  helt  af  virksomhedens  forhold,  hvilke  revisionshandlinger  som  anses  for 

nødvendige  for  at  indhente det  for  fornødne  revisionsbevis,  som  kan be‐ eller  afkræfte, om 

virksomheden er going concern.  

 

3.4.1.1 Analyse af pengestrømme  

En analyse af virksomhedens pengestrømme (cash flow) er efter min vurdering en uundværlig 

faktor  for vurdering af going concern. Dette begrundes med, at det altid vil være manglende 

betalingsevne, der er årsag til, at en virksomhed i sidste ende må gå konkurs. Virksomheder kan 

forsætte i mange år med driftsunderskud, hvis blot de formår at have tilstrækkelig kapital til at 

betale deres forpligtelser. Modsat kan virksomheder, der har driftsoverskud, godt gå konkurs, 

såfremt de ikke har det nødvendige kapitalgrundlag.  

Ved  analyse  af  virksomhedens  pengestrømme  skal  revisor  overveje  pålideligheden  i 

virksomhedens  informationssystem  til  at  kunne  generere  disse  oplysninger  og  om  de 

underliggende  antagelser  for  prognosen  er  tilstrækkelige.  Revisor  bør  ligeledes  vurdere 

virksomhedens  historiske  evne  til  at  budgettere.  Dette  gøres  ved  at  sammenligne  de 

realiserede  resultater  med  budgetterne  for  de  forudgående  perioder  og  sammenligne 
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budgettet  for den  fremtidige periode med de  resultater, som er opnået  indtil dato30. Revisor 

bør  reagere,  såfremt  ledelsen  historisk  set  har  været  dårlig  til  at  udarbejde  realistiske 

budgetter, som eksempelvis har været for optimistiske i vurdering af vækst og indtjening.     

IAASB31 har i et notat omtalt en række særlige forhold, hvor revisor bør være opmærksom ved 

sin  vurdering  af  prognoser  og  budgetter32.  Af  notatet  fremgår  det,  at  ledelsens  tidligere 

anvendte  forudsætninger muligvis  ikke  længere  er  relevante,  og  at  disse  skal  tilpasses  den 

nuværende  situation.  IAASB  fremhæver endvidere en  række  forhold,  som bør  inddrages  ved 

vurderingen af likviditetsbudgetter. Enkelte af disse er angivet nedenfor: 

 Har bestyrelsen være en del af budgetteringsprocessen? 

 Er der anvendt samme antagelser for værdiansættelse af aktiver? 

 Tager  budgettet  hensyn  til  den  naturlige  udvikling  under  recession,  herunder  fald  i 

omsætning samt øget tab på debitorer? 

 Er  der  udarbejdet  følsomhedsanalyse  af  kunder  og  leverandører,  og  er  denne 

implementeret i budgettet? 

 

3.4.1.2 Gennemgang af lånebetingelser  

Gennemgang af lånebetingelser og vilkår er en anden yderligere revisionshandling, som revisor 

bør foretage, når der er konstateret begivenheder eller forhold, der kan påvirke virksomhedens 

evne  til  at  forsætte  driften.  Særligt  lånebetingelserne  skal  revisor  være  opmærksom  på,  da 

disse  kan  være  omfattet  af  sikkerhedsstillelser  på  dele  af  virksomhedens  aktiver  som 

eksempelvis ejendomme eller værdipapirer. Såfremt værdien af disse aktiver falder til mindre 

end  lånebevillingen,  kan  långiver  være  berettiget  til  at  ophæve  kreditaftalen.  Kassekreditter 

skal ofte forlænges eller genforhandles årligt. Dette kan tidligere have været en ren formssag, 

men som følge af udviklingen på markedet kan dette for den enkelte virksomhed nu vise sig at 

være mere vanskeligt. Revisor må samlet vurdere, hvilke konsekvenser disse forhold kan få for 

                                                            
30 Revisionsstandard 570, afsnit 29 
31 IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) 
32 IAASB (januar 2009) ‐ Practice alert helps auditors and management assess impact of credit crisis on going 
concern assumptions 
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virksomheden,  herunder  om  virksomhedens  ledelse  har  en  alternativ  plan,  i  tilfælde  af  at 

kreditgiver skulle opsige kreditaftalen. 

Revisor  skal  ligeledes  have  fokus  på  garantistillelser  og  kautionsforpligtelser  for  øvrige 

virksomheder.  Som  normal  praksis  har  kreditgiver  krævet,  at  eksempelvis  et moderselskab 

stiller garanti  for  lån eller en kassekredit  for en dattervirksomhed. Revisor må  i disse  tilfælde 

vurdere  risikoen  for,  at  sikkerhedsstillelsen  kan  komme  til  anvendelse,  herunder  hvilke 

konsekvenser dette kan få for det garantistillende selskab.    

 

3.4.1.3 Begivenheder efter balancedagen  

Som  tidligere  nævnt  har  revisor  pligt  til  at  revidere  helt  frem  til  datoen  for 

revisionspåtegningen.  Dette  reguleres  desuden  i  revisionsstandard  560.  I  denne  standard 

skelnes mellem to typer af begivenheder, indtruffet efter balancedagen33: 

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

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

Type  1‐begivenheder  skal  altid  implementeres  i  årsregnskabet,  da  forholdet  eksisterede  på 

balancedagen. Type 2‐begivenheder skal  ikke  indregnes  i årsregnskabet, da  forholdet  først er 

indtruffet  efter  balancedagen  og  derfor  ikke  påvirker  årsregnskabet  direkte.  Type  2‐

begivenheder  skal dog,  såfremt de er væsentlige, beskrives  i årsregnskabet  som en del af en 

note  eller  i  ledelsesberetningen.  Konstateres  der  forhold,  som  giver  revisor  anledning  til 

vurdere, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens forsatte drift, skal det altid  indgå  i 

årsregnskabet34.  Dette  er  på  trods  af,  at  forholdet  kan  være  opstået  efter  balancedagen, 

eksempelvis at en bank har opsagt virksomhedens kreditter. 

Som nævnt  i afsnit 3.4.1 Yderligere  revisionshandlinger  skal  revisor ved usikkerhed om going 

concern  foretage  yderligere  revisionshandlinger,  herunder  gennemgå  forhold  efter 

balancedagen.  Gennemgang  af  virksomhedens  seneste  perioderegnskab  er  en  sædvanlig 

                                                            
33 Revisionsstandard 560 afsnit 3 
34 KPMG (2009/10) ‐ Indsigt i årsregnskabsloven ‐ side 132 og 133 
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revisionshandling  i  forbindelse  med  vurdering  af  efterfølgende  begivenheder35. 

Perioderegnskabet  sammenholdes  med  revisors  egne  forventninger  og  ledelsens  opstillede 

budgetter.  Revisor  skal  være  opmærksom  på  eventuelle  større  afvigelser  i  forhold  til  de 

forventede resultater, som gennemgås med ledelsen.  

En  anden  vigtig  revisionshandling  i  forbindelse  med  begivenheder  efter  balancedagen  er 

forespørgsler til virksomhedens ledelse36. Ledelsen i virksomheden har det bedste kendskab til 

eventuelle væsentlige forhold, som har ændret sig siden balancedagen, ligesom ledelsen oftest 

vil være de bedste til at vurdere konsekvenserne af de ændrede forhold. Revisor har tidligere i 

forbindelse  med  sin  forståelse  af  virksomheden  og  dens  omgivelser  vurderet  ledelsens 

integritet  og  troværdighed  m.v.  og  må  derfor  anvende  dette  kendskab  til  at  vurdere  de 

modtagne oplysninger.    

 

3.4.1.4 Vurdering af de udførte handlinger  

På  baggrund  af  de  udførte  revisionshandlinger  skal  revisor  afgøre,  om  der  efter  revisors 

vurdering  er  betydelig  usikkerhed  i  relation  til  begivenheder  eller  forhold,  der  alene  eller 

tilsammen  kan  rejse  betydelig  tvivl  om  virksomhedens  er  evne  til  at  forsætte  driften,  jf. 

revisionsstandard  570,  afsnit  30.  Ifølge  revisionsstandard  570,  afsnit  31,  er  der  betydelig 

usikkerhed, når det efter  revisors vurdering er nødvendigt at oplyse om arten og  følgerne af 

usikkerheden for, at regnskabet ikke bliver misvisende.  

Dette  betyder,  at  revisor  overvejer,  om  regnskabet  på  en  fyldestgørende  måde  beskriver 

begivenheder  eller  forhold,  der  rejser  betydelig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  forsætte 

driften, og ledelsens planer for at håndtere disse begivenheder eller forhold.  

 

3.5 Den uafhængige revisors påtegning 

Ved afslutningen af sin revision skal revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis afgøre, 

om der efter revisors vurdering er betydelig usikkerhed i relation til, om virksomheden er going 

                                                            
35 Revisionsstandard 560 afsnit 5 
36 Revisionsstandard 560 afsnit 5 
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concern37.  For  virksomheder,  der  er  omfattet  af  revisionspligten,  og  som  har  udarbejdet  et 

regnskab  efter  reglerne  i  årsregnskabsloven,  skal  revisor  afgive  en  revisionspåtegning  på 

regnskabet. Revisor skal i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet afgive en 

konklusion om den udførte revision i form af en revisionspåtegning.  

Revisors  påtegning  er  den  måde,  hvorpå  revisor  kan  kommunikere  og  rapportere  til 

omverdenen. Omverdenen vil  i dette tilfælde primært være regnskabsbrugerne38, som har en 

interesse  i  revisors  påtegning.  Revisor  anvender  påtegningen  til  at  fortælle  om  resultatet  af 

revisionen  og  om  revisor  i  den  forbindelse  blev  opmærksom  på  forhold,  som 

regnskabsbrugerne  skal  gøres  opmærksomme  på.  En  af  del  af  tankesættet  omkring  revisors 

påtegning  er,  at  påtegningen  er  med  til  at  øge  troværdigheden  og  tilliden  hos 

regnskabsbrugerne til, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation39. Ved væsentlig 

fejlinformation forstås der i henhold til erklæringsbekendtgørelsen § 1, stk. 2, at  

"fejlinformationer, herunder udtagelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker de økonomiske beslutninger, som brugerne 

træffer på grundlag af regnskabet".      

Det vil sige, at såfremt der er begivenheder eller  forhold, som  ikke  fremgår af regnskabet, og 

som  vil  kunne  påvirke  regnskabsbrugernes  økonomiske  beslutninger,  vil  der  være  tale  om 

væsentlig fejlinformation. 

 

3.5.1 Typer af erklæringer 

Revisorloven  regulerer  revisors  afgivelse  af  erklæringer  samt  revisors  udtagelser  om 

ledelsesberetningen. Loven skelner mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer. I 

erklæringer  med  sikkerhed  afgiver  revisor  en  konklusion,  der  er  udformet  for  at  øge 

troværdigheden  og  øde  graden  af  tilliden  til  emnet  over  for  de  tiltænkte  brugere,  som 

                                                            
37 Revisionsstandard 570 afsnit 30 
38 Definition af regnskabsbrugerne er beskrevet i afsnit 2.1 Going concern som grundlæggende forudsætning ved 
regnskabsaflæggelse eller jf. erklæringsbekendtgørelse § 1, stk. 4 
39 Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 4 
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eksempelvis  tilfældet  ved  en  årsrapport40.  Andre  erklæringer  indeholder  ikke  nogen  samlet 

konklusion eller udtalelse om emnet.  

Erklæringer  med  sikkerhed  kan  enten  være  en  erklæring  med  høj  grad  af  sikkerhed 

(revisionspåtegning)  eller  med  begrænset  sikkerhed  (review  påtegning)  for,  at 

erklæringsemnet,  eksempelvis  et  årsregnskab,  ikke  indeholder  væsentlig  fejlinformation. 

Forskellen mellem de  to erklæringstyper er,  at erklæringer med høj  grad  af  sikkerhed  gives, 

eksempelvis  i  forbindelse  med  revision  af  et  årsregnskab,  hvor  revisor  har  udført 

revisionshandlinger, mens revisor ved en erklæring med begrænset grad af sikkerhed  ikke har 

udført  nogen  revisionshandlinger  og  kan  dermed  ikke  give  en  høj  grad  af  sikkerhed  for,  at 

erklæringsemnet  ikke  indeholder  væsentlig  fejlinformation.  Ved  revision  af  et  årsregnskab 

omfattet af revisionspligt skal revisor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed41.    

 

3.5.2 Indholdet i påtegningen 

Revisor  skal  udføre  erklæringsopgaver  med  sikkerhed  i  overensstemmelse  med  god 

revisionsskik,  jf. vejledning om erklæringsbekendtgørelsen, side 7. Det betyder bl.a., at revisor 

skal anvende de danske  revisionsstandarder om påtegninger ved afgivelse af erklæring på et 

årsregnskab.  De  danske  revisionsstandarder  700  og  701  opstiller  standarder  for  og  giver 

vejledning til udformningen af den uafhængige revisors påtegning.    

Revisionspåtegningen  skal  mindst  indeholde  følgende  og  i  den  angivne  rækkefølge,  jf. 

erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1: 

1) En  identifikation af det reviderede regnskab samt hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, 

der er anvendt ved udarbejdelsen 

2) En omtale af revisors ansvar for revisionens og en omtale af den udførte revision 

3) Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold 

4) En konklusion vedrørende den udførte revision 

5) Eventuelle supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

                                                            
40 Vejledning om erklæringsbekendtgørelsen, side 4 
41 Vejledning om erklæringsbekendtgørelsen, side 7 
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6) Eventuelle supplerende oplysninger omkring andre forhold 

7) Eventuel omtale af ledelsesberetningen 

8) Datering og underskift. 

 

Ifølge  revisionsstandard  700  skal  påtegningen  også  indeholde  et  afsnit  omkring  ledelsens 

ansvar, da det er  ledelsen, der aflægger årsregnskabet. Dette er dog  ikke et krav  i henhold til 

erklæringsbekendtgørelsen  §  5,  stk.  9.  Det  er  dog  i  praksis  almindeligt,  at  påtegningen 

indeholder et afsnit omkring ledelsens ansvar.   

Der  vil  i  afhandlingen  primært  være  fokus  på  konklusionen  i  påtegningen  samt  eventuelle 

forbehold  eller  supplerende  bemærkninger. Det  øvrige  indhold  i  påtegningen  vil  derfor  ikke 

blive gennemgået nærmere. 

Revisors påtegning skal bekræfte, at revisor er af den opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er  tilstrækkeligt  og  egnet  som  grundlag  for  konklusionen42.  Såfremt  revisor  konkluderer,  at 

regnskabet  giver  et  retvisende  billede,  kan  der  afgives  en  konklusion  uden  forbehold43  ‐  en 

såkaldt "blank påtegning". Et eksempel på en konklusion kunne være: 

"Det  er  vores  opfattelse,  at  årsregnskabet  giver  et  retvisende  billede  af  selskabets  aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af selskabets aktiviteter 

og pengestrømme  for  regnskabsåret 1.  januar – 31. december 20xx  i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven." 

Der  er  her  tale  om  en  bekræftende  påtegning,  da  revisor  bekræfter  i  sin  konklusion,  at 

årsregnskabet givet et retvisende billede44.   

 

3.5.3 Den modificerede påtegning 

Revisionsstandard  701  indeholder  standarder  for  og  giver  vejledning  til,  hvordan  revisors 

påtegning  skal  modificeres,  såfremt  revisors  udførte  arbejde  har  givet  anledning  til 

                                                            
42 Revisionsstandard 700 afsnit 38 
43 Revisionsstandard 700 afsnit 39 
44 Revisionsstandard 700 afsnit 42 
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bemærkninger,  som  skal  afspejles  i  revisionspåtegningen.  Revisor  vil  ikke  kunne  afgive  en 

konklusion  uden  forbehold,  hvis  et  af  følgende  forhold  foreligger,  og  hvor  virkningen  af 

forholdet  efter  revisors  opfattelse  er  eller  vil  kunne  være  af  væsentlig  betydning  for 

regnskabet45: 

 Der er begrænsning i omfanget af revisors arbejde, eller 

 Der er uenighed med  ledelsen om, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er acceptabel, 

den konkrete anvendelse heraf eller om regnskabets informationer er tilstrækkelige. 

Såfremt  forbeholdet  ikke har en  så  væsentlig og gennemgribende påvirkning  for  regnskabet, 

kan  revisor godt konkludere, at  regnskabet giver et  retvisende billede med undtagelse af det 

givne forbehold. I så fald ville et eksempel på konklusionen i påtegningen være46: 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset  fra virkningen af det  i  forbeholdet anførte, 

giver et retvisende billede af …."   

Omstændigheder  omkring  begrænsninger  i  omfanget  af  revisors  arbejde  kan  udover  en 

konklusion med forbehold medføre en påtegning om, at der ikke kan udtrykkes en konklusion. 

Dette  kan  eksempelvis  ske  i  tilfælde,  hvor  revisor  mangler  revisionsbevis,  som  anses  for 

værende  væsentligt  og  gennemgribende  for  regnskabet47.  I  sådanne  tilfælde  vil  revisors 

konklusion på påtegningen eksempelvis være som følger: 

"Som  følge  af  de  forhold  som  er  beskrevet  under  forbehold,  har  vi  ikke  kunne  gennemføre 

revisionen, og vi kan derfor ikke udtrykke nogen konklusion om årsregnskabet48." 

Et  forbehold omkring uenighed med  ledelsen vil bl.a. være  tilfældet, hvis  ledelsen vælger, at 

aflægge regnskabet under forudsætning af going concern, men at revisor ved sin revision bliver 

bekendt med betydelig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte driften  i en periode på 12 

måneder efter balancedagen.   Der vil  i afsnit 4.6 blive gennemgået eksempler på påtegninger 

med forbehold for going concern. 

                                                            
45 Revisionsstandard 701 afsnit 11 
46 Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 24 
47 Revisionsstandard 701 afsnit 13 
48 Revisionsstandard 701 afsnit 19 
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Såfremt revisor vurderer, at et forhold er så væsentligt og gennemgribende for regnskabet, at 

revisor  konkluderer,  at  en  konklusion  med  forbehold  ikke  er  tilstrækkeligt  til  at  vise  at 

regnskabet er misvisende eller mangelfuldt, jf. vejledning til erklæringsbekendtgørelsen side 24, 

vil revisor i dette tilfælde skulle give en påtegning med en afkræftende konklusion. Et eksempel 

på sådan en konklusion kunne være: 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet som følge at det  i forbeholdet anførte  ikke giver et 

retvisende  billede  af  aktiver,  passiver  og  finansielle  stilling  pr.  31.  december  20xx  samt  af 

resultatet af  selskabets aktiver og pengestrømme  for  regnskabsåret 1.  januar  ‐ 31. december 

20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven49." 

Såfremt  revisor vurderer, at der er  forhold, som  ikke påvirker regnskabets  retvisende billede, 

men at der er  forhold  i regnskabet, som regnskabsbrugerne skal gøres opmærksomme på, vil 

revisor  i  stedet  kunne  afgive  en  revisionspåtegning  uden  forbehold, men med  supplerende 

oplysninger50. 

 

3.5.4 Afgivelse af supplerende oplysninger  

Som nævnt ovenfor kan revisor påpege et forhold, der ikke er et forbehold, ved at påtegningen 

modificeres  med  tilføjelse  af  et  afsnit  med  supplerende  oplysninger.  De  supplerende 

oplysninger  må  ikke  erstatte  et  forbehold  eller  indgå  som  en  del  af  begrundelsen  for  et 

forbehold. De  supplerende oplysninger må  ikke påvirke  revisionskonklusionen og  skal derfor 

placeres efter konklusionen. Der skelnes mellem to typer af supplerende oplysninger51:  

 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

 Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. 

                                                            
49 Revisionsstandard 701 afsnit 21 
50 Revisionsstandard 701 afsnit 5 
51 Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1 nr. 5 og 6 
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Supplerende  oplysninger  vedrørende  forhold  i  regnskabet må  ikke  tilføje  regnskabsbrugerne 

nye  oplysninger, men  skal  blot  gøre  brugerne  opmærksomme  på  forhold,  som  allerede  er 

indeholdt i regnskabet i eksempelvis en note eller omtalt ledelsesberetningen52.  

Såfremt  revisor  ved  sin  revision  er  blevet  opmærksom  på,  at  lovgivningen  ikke  har  været 

overholdt, eksempelvis overtrædelse af lov om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, 

skal revisor, hvis overtrædelsen  ikke er uvæsentlig, give en supplerende oplysning om dette53. 

Et  andet  eksempel  på  hvor  revisor  skal  afgive  supplerende  oplysning,  hvis  lovgivningen  er 

overtrådt, er ved ulovlige aktionærlån ‐ her eksisterer dog ingen vurdering af væsentlighed54.  

Der vil senere i afhandlingen i kapitel 4 være korrekte eksempler på modificerede påtegninger, 

hvor der er medtaget en supplerende oplysning omkring going concern. 

 

3.5.5 Forbehold eller supplerende oplysning ved going concern 

Såfremt ledelsen aflægger et årsregnskab under forsætning om forsat drift, og revisor vurderer, 

at  virksomheden  ikke  opfylder  forudsætningen  om  going  concern  og  dermed  er  uenig  i 

regnskabsaflæggelsen, skal revisor tage forbehold for anvendelse af forkert regnskabsprincip, jf. 

erklæringsbekendtgørelsen  §  6,  stk.  2  nr.  4.  Revisor  skal  tage  forbehold,  selvom  ledelsen 

eventuelt har omtalt usikkerheden om going concern i regnskabet. 

Har ledelsen ved aflæggelsen af regnskabet vurderet, at der er usikkerheder om going concern 

og  omtalt  dette  i  regnskabet,  kan  revisor,  såfremt  revisor  er  enig  i  dette,  medtage  en 

supplerende oplysning i påtegningen55.  

 

 

 

                                                            
52 Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1 
53 Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2 
54 Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 27 
55 Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 21 
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Nedenstående figur giver et overblik over, hvornår revisor skal tage forbehold eller medtage en 

supplerende oplysning i påtegningen i forbindelse med going concern: 

Going concern valgt 

som regnskabsprincip 

Relevant valg 

Omtale af usikkerhed i regnskabet

Tilstrækkelig Utilstrækkelig

Supplerende oplysning Forbehold

Ikke relevant valg Afkræftende konklusion 

Going concern       

ikke valgt som 

regnskabsprincip 

Relevant valg Supplerende oplysning 

Ikke relevant valg  Afkræftende konklusion 

Figur 2 ‐ Kilde: Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 22 samt egen tilvirkning.         

 

3.5.6 Revisors rapportering 

Som  nævnt  i  de  ovenstående  afsnit  er  revisors  eneste mulighed  for  at  kommunikere med 

omverdenen (regnskabsbrugerne) gennem påtegningen i regnskabet. Men udover rapportering 

til  omverdenen  gennem  påtegningen  skal  revisor  rapportere  til  virksomhedens  øverste 

ledelse56,  såfremt  der  er  revisionsmæssige  forhold,  som  er  af  ledelsesmæssig  interesse,  jf. 

revisionsstandard 260, afsnit 11. Et af disse forhold er under afsnit 11:  

"væsentlige  usikkerheder,  der  vedrører  begivenheder  og  omstændigheder,  der  kan medføre 

betydelig tvivl om virksomhedens mulighed for at forsætte driften".  

Disse revisionsmæssige forhold, som har interesse for den øverste ledelse, skal kommunikeres i 

revisionsprotokollen. Dette er desuden  ligeledes  reguleret  af  revisorloven,  som påkræver,  at 

revisor skal udarbejde et revisionsprotokollat ved revisionen af et årsregnskab, jf. revisorloven § 

20 til brug for kommunikationen til den øverste ledelse.  

Revisor skal  i protokollatet beskrive arten og omfanget af sit arbejde, herunder at revisionens 

formål er at afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at regnskabet  ikke  indeholder 

                                                            
56 Definition: Den øverste ledelse vil i de fleste virksomheder være bestyrelsen  
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væsentlig fejlinformation samt konklusionen herpå57. Forventer revisor at afgive en modificeret 

påtegning skal modifikationerne  (forbehold/supplerende oplysninger) gengives  i protokollatet 

sammen med  revisors  begrundelse  og  stillingtagen  hertil58.  Protokollatet  skal  udarbejdes,  så 

det  foreligger  inden  den  øverste  ledelses  behandling  og  godkendelse  af  årsregnskabet59. 

Dermed har den øverste  ledelse  forinden med deres underskrift bekræftet, at de er bekendt 

med indholdet i revisionsprotokollatet og dermed revisors konklusion. 

 

3.6 Sammenfatning  

Teorien  om  going  concern  og  hvorledes  ledelsen  i  virksomheden  og  revisor  skal  håndtere 

vurderingen  af,  om  en  virksomhed  er  going  concern,  er  meget  begrænset.  Dette  skyldes 

formodentligt, at dette er meget  individuelt, da det afhænger af den enkelte virksomhed og 

dennes  situation.  Det  skal  dog  påpeges,  at  især  vejledning  til  ledelsen  i  virksomheden  om 

hvorledes de skal bedømme og dokumentere going concern er mangelfuld.  

Det  kan  på  baggrund  af  den  gennemgået  teori  konstateres,  at  revisors  kendskab  til 

virksomheden og dens omgivelser er essentielt i forbindelse med vurderingen af going concern. 

Revisor skal på baggrund af sit kendskab til virksomheden planlægge sin revision således, at alle 

identificerede  risici  for  væsentlig  fejlinformation  i  regnskabet  inddrages  i  planlægningen  af 

revisionshandlinger. 

Det kan konstateres, at revisor skal vurdere ledelsens valg af regnskabspraksis ved aflæggelse af 

et  regnskab  efter  forudsætningen  om  going  concern.  På  baggrund  af  revisors  kendskab  til 

virksomheden  og  de  foretagne  revisionshandlinger  skal  revisor  vurdere,  hvorvidt  der  er 

begivenheder eller forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl 

om virksomhedens evne til at forsætte driften. Såfremt revisor konstaterer, at der er sådanne 

forhold,  er  revisor  forpligtet  til  at  udvide  sin  revision  med  forespørgsler  til  ledelsen  samt 

indsamle  tilstrækkeligt  og  egnet  revisionsbevis.  En  anden  vigtig  del  ved  revision  af  going 

concern er, at  revisor har  vurderet eventuelle begivenheder efter balancedagen. Dette er et 

                                                            
57 Revisorloven § 20, stk. 1 og 3 
58 Revisionsstandard 265 afsnit 20 
59 Revisionsstandard 265 afsnit 19 
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vigtigt element, da revisor er forpligtet til at revidere frem til tidspunktet for underskrivelsen af 

revisionspåtegningen  for  at  sikre,  at  alle  kendte  forhold  er  vurderet  i  forhold  til  det  aflagte 

regnskab.  

Revisor  skal  på  baggrund  af  de  opnåede  revisionsbeviser  vurdere  ledelsens  bedømmelse  af 

going  concern,  herunder  om  der  er  betydelig  usikkerhed  i  relation  til  begivenheder  eller 

forhold, der alene eller tilsammen kan rejse tvivl om virksomheden evne til at forsætte driften. 

Revisor  skal  rapportere  sin  vurdering  i  revisionspåtegningen  til  regnskabet. 

Revisionspåtegningen  er  revisors  eneste  kommunikation  til  omverdenen  og  virksomhedens 

interessenter.   

Foruden revisionspåtegningen skal revisor rapportere til virksomhedens øverste  ledelse  i form 

af  et  revisionsprotokollat,  som  indeholder  en  nærmere  redegørelse  for  revisors  revision  og 

observationer ved revisionen af årsregnskabet.   

 

4 Problemstillinger   

I  dette  kapitel  vil  forskellige  praktiske  problemstillinger  ved  going  concern  og  revisors 

stillingtagen hertil blive analyseret og diskuteret med udgangspunkt i nogle af de offentliggjorte 

årsrapporter  i  2010,  som  indeholder  supplerende  oplysninger  eller  forbehold  omkring  going 

concern.  Kapitlet  vil  især  have  fokus  på  revisor  afdækning  af  risikoen  for  going  concern  og 

hvordan resultatet heraf i praksis fremstår i de forskellige årsrapporter.   

 

4.1 Finansiering  

Virksomheder kan have svært ved at opnå den ønskede finansiering. Som følge af finanskrisen, 

er dette blevet endnu mere  vanskeligt,  især  i  forbindelse med  virksomheder,  som ønsker  at 

ekspandere, da kreditinstitutterne (herunder bankerne) har haft svært ved at yde finansiering, 

da  kreditinstitutterne  selv  skulle  nedbringe  deres  tilgodehavender.  Det  har  betydet,  at  selv 
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kreditværdige  virksomheder,  som  tidligere  ikke  har  haft  problemer  med  at  få  kredit,  ikke 

længere kan opnå den ønskede finansiering60.  

Dette har endvidere  skabt et yderligere  forhold,  som  revisor  skal være mere opmærksom på 

ved  vurderingen  af,  om  der  er  forhold,  som  kan  rejse  tvivl  om  en  virksomheds  evne  til  at 

forsætte  driften.  Såfremt  en  virksomhed  er  afhængig  af  finansiering  ved  hjælp  af  en 

kassekredit, skal revisor være opmærksom på, om aftalen kan opsiges af kreditinstituttet med 

kort varsel. Tidligere har dette  ikke været anset som værende af betydning, da virksomheder 

tidligere kunne  få  forlænget kassekreditten, når årsrapporten var aflagt61. Det ville derfor  fra 

revisors synspunkt være hensigtsmæssigt, hvis risikoen kunne afhjælpes ved, at kreditinstituttet 

kunne bekræfte, at den var villig til at forlænge kassekreditten, inden årsregnskabet var aflagt. 

Dette vil dog næppe blive aktuelt, da kreditinstituttet bl.a. ville kræve, at der skulle foreligge et 

revideret regnskab, som grundlag for deres sagsbehandling, før de ville forlænge aftalen62.  

At  kreditinstitutterne  ikke nødvendigvis  vil bekræfte en  forlængelse  af  en  kreditaftale udgør 

ikke  i  sig  selv  en  betydelig  usikkerhed,  om  en  virksomhed  er  going  concern,  men  det  er 

naturligvis et forhold, som revisor skal være opmærksom på ved den samlede vurdering af, om 

virksomheden kan aflægge regnskab under forudsætningen om forsat drift. Dette skal især ses i 

lyset af finanskrisen og kreditinstitutternes fokus på at reducere risikoen for tab.  

I situationer med problemer med finansiering er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden drøfter 

situationen og deres muligheder med kreditinstituttet med henblik på at  finde grundlaget  for 

den forsatte drift, jf. artikel i Rev. & Regn. ‐ Revision i en krisetid, side 20. Revisor skal som følge 

af den finansielle krise være endnu mere opmærksom end tidligere på den forøgede risiko.  

I det efterfølgende afsnit vil der være  fokus på en virksomhed,  som netop havde problemer 

med at få den ønskede finansieringsaftale på plads ved aflæggelse af årsregnskabet for 2009.  

 

                                                            
60 Rev. & Regn. nr. 2 (2009) ‐ Revision i en krisetid, side 20 
61 Rev. & Regn. nr. 2 (2009) ‐ Revision i en krisetid, side 20 
62 Rev. & Regn. nr. 2 (2009) ‐ Revision i en krisetid, side 20 
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4.2 PARKEN Sport & Entertainment A/S årsrapport 2009 

PARKEN Sport og Entertainment A/S63 aflagde deres årsrapport for 2009 den 26. februar 2010. 

PARKEN opererer  inden for fem forskellige forretningsområder, Sport (F.C. København og FCK 

Håndbold),  Venues  (drift  af  station,  konferencecenter  og  øvrige  arrangementer), 

Kontorejendomme  (udlejning  af  kontorlejemål),  Lalandia  (drift  af  ferie‐  og  aktivitetscenter) 

samt drift af fitnesskæden Fitness dk.    

PARKEN er en af de virksomheder, som har problemer med likviditeten som følge af problemer 

med  at  nedbringe  selskabets  gæld.  PARKEN  blev  hårdt  ramt  af  finanskrisen,  da  selskabet  i 

samme periode var i fuld gang med en offensiv ekspansionsplan. Dette forårsagede et pres på 

selskabets likviditet.  

Revisor  har  afgivet  en  revisionspåtegning  uden  forbehold,  men  medtaget  en  supplerende 

oplysning omkring  virksomhedens evne  til at  forsætte driften. Den  supplerende oplysning er 

gengivet nedenfor: 

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

koncernregnskabets note 1, hvoraf grundlaget  for  ledelsens vurdering af  forsat 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  årsregnskabet 

aflægges under forudsætning af forsat drift64."    

Som  det  fremgår  af  påtegningen,  har  revisor  på  baggrund  af  sin  revision  konkluderet,  at 

årsregnskabet  giver  et  retvisende  billede,  men  at  der  er  behov  for  at  henlede 

regnskabsbrugernes opmærksomhed på ledelsens omtale i årsregnskabet af deres vurdering af 

virksomhedens  forsatte drift. Ved at medtage en  supplerende oplysning er  revisor enig med 

ledelsens  vurdering  af,  at  årsregnskabet  aflægges  på  baggrund  af  going  concern‐

forudsætningen. Men  i  og med  at  revisor  har  valgt  at medtage  en  supplerende  oplysning 

omkring  selskabets  ledelses  vurdering  af  den  forsatte  drift,  har  revisor  vurderet,  at  der 

                                                            
63 PARKEN Sport & Entertainment A/S omtales fremover som PARKEN 
64 Årsrapport 2009 ‐ PARKEN ‐ side 5 ‐ Påtegningen er endvidere vedlagt som bilag A 
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foreligger en betydelig usikkerhed, som kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at  forsætte 

driften, se figur 2 i afsnit 3.5.5 Forbehold eller supplerende oplysning ved going concern.  

 

4.2.1 Ledelsens vurdering af forsat drift ‐ PARKEN 

I  den  supplerende  oplysning  henviser  revisor  til  ledelsens  omtale  af  kapitalforhold  i 

koncernregnskabets note 1. Noten er vedlagt som bilag B  .  I noten oplyser  ledelsen, at deres 

vurdering  om  forsat  drift  er  baseret  på,  at  selskabet  disponerer  over  et  tilstrækkeligt 

likviditetsberedskab  til  brug  for  koncernens  daglige  drift,  betaling  af  forpligtelser  samt 

implementering af strategiplan og planlagte investeringer. Likviditetsberedskabet er opgjort på 

baggrund  af  bestyrelsesgodkendte  drifts‐  og  likviditetsbudgetter  under  hensyntagen  til  den 

planlagte aktieemission65  samt ny bankaftale. Det  fremgår, at bankaftalen  i øvrigt  indeholder 

aftale om kreditfacilitet, afdrag på lån samt afdragsfrihed. Den nye bankaftale er betinget af, at 

aktieemissionen bliver gennemført som planlagt efter årsregnskabet aflæggelse. Det er aftalt, 

at  banken  modtager  90  %  af  nettoprovenuet  som  følge  af  aktieemissionen  til  brug  for 

nedbringelse af gælden overfor banken66.  

Som det  fremgår  af  koncernregnskabets note  25,  jf. bilag C, har PARKEN  en  samlet  gæld  til 

kreditinstitutter på 2.117 mio. kr., hvoraf 1.101 mio. kr., svarende til ca. 52 % af den samlede 

gæld til kreditinstitutter, forfalder til betaling inden for 1 år og er derfor placeret som kortfristet 

gæld i regnskabet. På balancetidspunktet har PARKEN 173 mio. kr. i likvide beholdninger, så det 

er tydeligt, at selskabet har  likviditetsproblemer, såfremt der  ikke tilfalder yderligere  likviditet 

til selskabet i det nye regnskabsår til brug for nedbringelse af gælden.  

Som nævnt ovenfor oplyser ledelsen i note 1 i koncernregnskabet, at deres vurdering af forsat 

drift bl.a. er baseret på, at  selskabet disponerer over et  tilstrækkeligt  likviditetsberedskab  til 

brug for den daglige drift. Af PARKEN pengestrømsopgørelse for 2009, jf. bilag D, fremgår det, 

at  selskabet udelukkende  taber  likviditet på  investeringsaktiviteten. Dette hænger naturligvis 

sammen med  PARKENs  omfattende  ekspansion,  som  blev  afsluttet  i  2009,  hvilket  også  er 

                                                            
65 Definition: En aktieemission er udstedelse af aktier enten som fondsaktieemission, hvor der overføres et beløb 
fra de frie reserver (under egenkapitalen) til aktiekapitalen eller nytegning af aktiekapital, hvor der tilføjes ny 
kapital til selskabet  
66 bilag B ‐ note 1  
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årsagen  til  PARKENs  likviditetsproblem,  da  selskabet  mangler  likviditet  til  nedbringelse  af 

gælden.   

At PARKEN har  likviditetsproblemer  fremgår endvidere  af  selskabets nøgletal  i  årsrapporten, 

side 8, jf. bilag E. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et stort fald i likviditetsgraden, som angiver, 

hvor  stor en del de kortfristede aktiver udgør af de kortfristede gældsforpligtelser.  Jo  lavere 

likviditetsgraden er,  jo større er virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser  i  forhold  til de 

kortfristede  aktiver.  Dette  indikerer,  at  selskabets  kortfristede  aktiver  ikke  kan  modsvare 

gælden,  i tilfældet af at selskabet bliver nødsaget til at  indfri gælden og dermed realisere sine 

kortfristede  aktiver67.  Et  andet  interessant  nøgletal,  som  har  udviklet  sig  negativt,  er 

egenkapitalens  forrentning,  som  udtrykker,  hvor  stor  forrentning  den  investerede  kapital 

(egenkapitalen)  kan  afføde68.  Nøgletallet  skal  sammenholdes med  en  alternativ  forrentning 

med  henblik  på  at  belyse,  hvorvidt  investeringen  i  virksomheden  er  acceptabel.  Som  det 

fremgår  af  nøgletalsoversigten,  er  egenkapitalens  forretning  hos  PARKEN  ‐55,0,  jf.  bilag  E, 

hvilket må vurderes at være en dårlig forrentning.  

Man kan ikke vurdere, om en virksomhed er going concern ved blot at se på nøgletallene, men 

de  er med  til  at  give  et hurtigt overblik over, hvordan udviklingen  er  i  selskabet. Revisor  er 

derfor  nødt  til  at  foretage  en  vurdering  af  ledelsens  bedømmelse  og  deres  planer  for,  at 

PARKEN forsat er going concern.   

 

4.2.2 Revisors vurdering ‐ PARKEN 

Som nævnt i afsnit 2.4.1 Faktorer i ledelsens vurdering er der i revisionsstandard 570 angivet en 

række forhold, som kan  indikere, at en virksomhed har problemer med going concern. Ud fra 

de oplysninger, der fremgår af PARKENs årsrapport, må det antages, at der her kan være tale 

om følgende indikationer: 

 Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller  indfrielse, eller for stor 

afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver 

                                                            
67 Definition af nøgletal ‐ Den danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005" 
68 Definition af nøgletal ‐ Den danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005" 
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 Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer 

 Negative økonomiske nøgletal 

 Evt. manglende evne til at overholde betingelser i låneaftaler. 

Da PARKEN er en børsnoteret virksomhed  i Danmark, er de underlagt reglerne om, at de som 

minimum  skal  aflægge  en  delårsrapport  hver  sjette  måned69.  Mange  børsnoterede 

virksomheder vælger, at aflægge en kvartalsrapport som det anbefales  i  IAS 34. Som  følge af 

den løbende opfølgning ved kvartalsrapporterne har ledelsen og offentligheden mulighed for at 

følge med  i  udviklingen. Det må  dermed  antages,  at  ledelsen  i  god  tid  før  udarbejdelsen  af 

årsrapporten har foretaget en bedømmelse af, om selskabet var going concern, hvor nogle af 

de nævnte  indikationer er  indgået og på denne baggrund har udarbejdet en plan for, hvordan 

virksomheden forsat er going concern.  

Dette  vurderes  bl.a.  ud  fra,  at  der  i  december måned  2009  bliver  afholdt  en  ekstraordinær 

generalforsamling,  hvor  det  blev  besluttet,  at  bemyndige  bestyrelsen  til  at  gennemføre 

aktieemissionen70.  Forslaget  om  at  gennemføre  en  aktieemission  er  sandsynligvis  besluttet  i 

forbindelse med, at man gerne ville indgå en ny aftale med banken.  

Som  gennemgået  i  kapitel  3  Revisionsprocessen  er  det  nødvendigt,  at  revisor  har  opnået 

forståelse  for  og  kendskab  til  virksomheden  og  dens  omgivelser  for  ved  planlægningen  af 

revisionen  at  vurdere,  om  der  er  forhold,  som  kan  indikere,  at  virksomheden  ikke  er  going 

concern.  Revisor  har  i  forbindelse  med  revisionen  af  PARKEN  skulle  indhente  ledelsens 

bedømmelse  og  planer  for  den  fremtidige  drift  for  at  vurdere,  om  selskabet  kan  aflægge 

årsregnskabet under  forudsætning  af  going  concern. Det er netop  en  af de handlinger,  som 

revisionsstandard 570 nævner,  at  revisor  skal  foretage  ved usikkerhed om  going  concern,  jf. 

afsnit 3.4.1 Yderligere revisionshandlinger.  

Som  nævnt  i  afsnit  3.3  Revisionsbevis  skal  revisor  indhente  tilstrækkeligt  og  egnet 

revisionsbevis  for,  at  virksomheden  er  going  concern.  For  at  opnå  dette  har  revisor 

sandsynligvis  i  dette  tilfælde  gennemgået  de  af  bestyrelsens  godkendte  drifts‐  og 

likviditetsbudgetter,  som  ledelsen  lægger  til  grund  for,  at  selskabet  har  et  tilstrækkeligt 

                                                            
69 Delårsrapportbekendtgørelsen samt IAS 34 
70 Note 1, se bilag B 
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likviditetsberedskab, jf. note 1, bilag B. Samtidig må det forventes, at revisor har modtaget den 

nye bankaftale, som er betinget af gennemførslen af aktieemissionen, for at kunne vurdere, om 

virksomheden  er  going  concern,  hvilken  ligeledes  af  revisor må  være  blevet  betragtet  som 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

På baggrund af det opnåede revisionsbevis har revisor, jf. afsnit 3.5.4 Afgivelse af supplerende 

oplysninger, vurderet sig enig i ledelsens aflæggelse af årsregnskabet efter forudsætningen om 

going concern samt i ledelsens beskrivelse af de forhold, som ligger til grund for vurderingen af 

den  forsatte  drift,  herunder  de  usikkerheder,  der  kan  rejse  tvivl  om  going  concern. Det  kan 

diskuteres, om  revisor ville have medtaget den  supplerende oplysning, hvis bankaftalen med 

sikkerhed var på plads  inden aflæggelsen af årsregnskabet. Dette er et  tydeligt eksempel på, 

som omtalt i afsnit 4.1 Finansiering, at banken afventer det reviderede regnskab, mens ledelsen 

og revisor gerne ville have, at der var en aftale på plads inden aflæggelsen. I dette tilfælde kan 

man formode, at der har været indgået en form for kompromis, da banken havde en aftale på 

plads,  men  at  den  var  betinget  af  selskabets  gennemførelse  af  aktieemissionen.  Det  kan 

dernæst diskuteres, om revisor har afdækket risikoen  for, at aktieemissionen måske  ikke ville 

blive gennemført og som følge deraf ville den nye bankaftale ikke blive aktuel71. Det vurderes, 

at revisor har afdækket risikoen ved at medtage den supplerende oplysning  i påtegningen og 

dermed gøre  regnskabsbrugerne opmærksom på den betydelige usikkerhed, der kunne  rejse 

tvivl om PARKENs evne til at forsætte driften. 

 

4.2.3 Eksempler på en anden konklusion ‐ PARKEN 

Man kan diskutere, hvad der  skulle  til  for at  revisor eventuelt ville være kommet  frem  til en 

anden  konklusion end  at medtage en  supplerende oplysning. Dette  kunne eksempelvis have 

været tilfældet, hvis der ikke var sikkerhed for at der forelå en ny bankaftale. I så fald kunne det 

være, at revisor havde vurderet, at man  ikke var enig med  ledelsen  i, at årsregnskabet kunne 

aflægges  efter  going  concern–princippet,  og  revisor  ville  derfor  skulle  have  afgivet  en 

afkræftende  konklusion  i  påtegningen,  som  beskrevet  i  afsnit  3.5.3  Den  modificerede 

                                                            
71 Det skal oplyses, at aktieemissionen blev gennemført den 31. marts 2010, jf. selskabsmeddelelse d. 31. marts 
2010 på PARKENs hjemmeside  
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påtegning. I første omgang ville revisor i praksis sandsynligvis anbefale ledelsen at komme med 

nogle  alternativer  til,  hvordan  selskabet  skulle  fremskaffe  den  yderligere  kapital  for  at 

afdrage/indfri gælden.  

Som eksempel på en anden situation, hvor revisor eventuelt ville have konkluderet anderledes, 

er, hvis  ledelsen havde  valgt  ikke  at omtale usikkerheden om  going  concern  i  årsregnskabet 

tilstrækkeligt.  I  så  fald ville  revisor  skulle  tage  forbehold, da  revisor  ikke ville være enig med 

ledelsen  i,  at  årsregnskabet  indeholder  de  tilstrækkelige  informationer  og  dermed  giver  et 

retvisende billede, jf. afsnit 3.5.3 Den modificerede påtegning.   

Endelig  kan  man  diskutere,  hvad  der  skulle  til  for,  at  revisor  ikke  havde  medtaget  en 

supplerende oplysning og  i  stedet havde afgivet en  såkaldt blank påtegning. Man kan derfor 

overveje,  at  såfremt  bankaftalen  var  på  plads  inden  aflæggelsen  af  årsregnskabet,  er 

spørgsmålet, om der forsat ville være betydelig usikkerhed for, om PARKEN ville kunne forsætte 

driften.  Såfremt  ledelsens  bedømmelse  af  going  concern  i  forbindelse  hermed  ikke  gav 

anledning til, at der kunne rejses tvivl om evnen til at forsætte driften, og revisor var enig heri, 

ville påtegningen ikke indeholde en supplerende oplysning om going concern. Men i og med at 

der  i PARKENs tilfælde skulle fremskaffes kapital til brug for nedbringelse af den eksisterende 

gæld, før at en ny bankaftale ville være på plads, ville det sandsynligvis ikke være en mulighed.  

 

4.3 Cimber Sterling Group A/S årsrapport 2009/10 

En  anden  virksomhed,  som  har  problemer med  likviditeten,  er Cimber  Sterling Group A/S72. 

Cimber aktivitet er indenrigsflyvning i Danmark samt ruteflyvning mellem Danmark og en række 

europæiske  storbyer  og  feriedestinationer.  Cimber  har  et  såkaldt  "skævt"  regnskabsår  og 

aflagde deres årsregnskab den 6. juli 2010 for perioden 1. maj 2009 ‐ 30. april 2010.  

                                                            
72 Cimber Sterling Group A/S omtales fremover som Cimber 
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På  grund  af  Cimbers  problemer med  likviditetsberedskabet  har  revisor  afgivet  en  påtegning 

uden forbehold, men med supplerende oplysninger. Den supplerende oplysning  i påtegningen 

er gengivet nedenfor73: 

"Vi  henviser  til  koncernregnskabets  note  2  "kapital‐  og  likviditetsforhold  ‐  forsat  drift",  hvori 

ledelsen  redegør  for  grundlaget  for  at  aflægge  koncernregnskabet  og  årsregnskabet  under 

forudsætning af forsat drift, refinansiering af fly, de igangværende projekter om ansøgning om 

lån med delvis statsgaranti (lov nr. 593) samt øvrige tiltag til styrkelse af driften og likviditeten i 

2010/11.  Bestyrelsen  og  direktionen  vurderer,  at  likviditetsberedskabet  under  hensyn  til  de 

påtænkte tiltag er tilstrækkeligt til at gennemføre driften i 2010/11." 

Ligesom  i  eksemplet  med  PARKEN  har  revisor  her  konkluderet,  at  regnskabet  giver  et 

retvisende billede og kan derfor afgive  sin påtegning uden  forbehold, men dog medtaget en 

supplerende oplysning. Revisor har dermed erklæret sig enig med ledelsen i, at der er betydelig 

usikkerhed om forhold eller begivenheder, der kan rejse tvivl om Cimbers evne til at forsætte 

driften,  og  at  disse  er  tilstrækkeligt  omtalt  i  årsregnskabet.  I  det  kommende  afsnit  vil  det 

fremgå, at selvom der i begge selskaber, er tale om problemer med likviditetsberedskabet, så er 

det vidt forskellige handlingsplaner, som  ledelsen har  iværksat for at sikre, at virksomhederne 

forsat er going concern. 

 

4.3.1 Ledelsens vurdering af forsat drift ‐ Cimber 

Som det fremgår af den supplerende oplysning henviser revisor til  ledelsens omtale af kapital 

og  likviditetsforhold ‐ forsat drift  i koncernregnskabets note 2. Noten er vedlagt som bilag G. I 

noten oplyser ledelsen, at deres vurdering om forsat drift er baseret på, at selskabet disponerer 

over et tilstrækkeligt  likviditetsberedskab til brug for den daglige drift, betaling af økonomiske 

forpligtelser  i  den  takt,  som  de  forfalder,  samt  implementering  af  strategiplan,  herunder 

planlagte  investeringer. Samtidig nævner  ledelsen, at niveauet for forudbetalinger  ligeledes er 

en  vigtig  forudsætning  i  koncernens  likviditetsbudget.  Ledelsen  oplyser,  at  likviditets‐

beredskabet  er  opgjort  efter  det  bestyrelsesgodkendte  koncernbudget  for  drift,  balance  og 

pengestrøm. Cimber blev  i november 2009 børsnoteret på den  københavnske  fondsbørs, og 

                                                            
73 Årsrapport 2009/10 ‐ Cimber, side 41 ‐ Revisionspåtegning er vedlagt som bilag F 
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provenuet  derfra  blev  anvendt  til  nedbringelse  af  gæld  til  leverandører,  finansiering  af 

driftsunderskud  samt  forøgelse  af  likviditetsreserven.  Men  bl.a.  på  grund  af  lukningen  af 

luftrummet,  som  følge  af  den  islandske  askesky,  er  likviditetsreserven  faldet  siden 

børsintroduktionen, jf. note 2 i koncernregnskabet, bilag G.  

Ledelsen omtaler endvidere i noten, at man har iværksat følgende tiltag for at sikre det forsatte 

kapitalgrundlag og likviditetsberedskab: 

 Et program (kaldet Odin & Thor) omfattende omkostningsbesparende,  indtægtsgenerende 

samt  lønsomhedsforbedrende  initiativer. Af omkostningsbesparende  initiativer er der bl.a. 

besluttet en midlertidig  lønreduktion på 10 %  for alle personalegrupper  samt  fjernelse af 

servering på indenrigsruter og lukning af ikke‐rentable ruter.  

 Ansøgning om garanti for ekstra kredit i pengeinstitut med delvis statsgaranti til dækning af 

tab som følge af lukning af luftrummet over Danmark. 

 Refinansieringsprogram af den eksisterende flyflåde i en kombination af salg, tilbageleasing 

samt refinansiering.  

Den supplerende oplysning i revisionspåtegningen henviser til alle disse tiltag.  

Af  koncernregnskabet  fremgår  det  bl.a.  af  pengestrømsopgørelsen,  jf.  bilag  H,  at  Cimber 

generer  et  underskud  på  deres  primære  drift,  allerede  før  ændringen  i  balanceposterne 

(varebeholdninger, tilgodehavender, leverandører) medtages. Det vil sige, at Cimber ikke tjener 

penge på deres aktivitet. Dette er et meget alvorligt signal om, at Cimber har problemer med 

deres drift, og det vil være et spørgsmål om tid, før Cimber ikke længere kan forsætte driften, 

hvis der ikke iværksættes nogle handlingsplaner som gør, at udviklingen vendes.  

På trods af at Cimber har nedbragt deres tilgodehavender, haft stigning i forudbetalinger samt 

stigning  i  leverandør  gæld,  hvilket  alt  sammen  påvirker  deres  likviditet  positivt,  har  Cimber 

forsat et underskud på den primære drift på 41 mio. kr. Endvidere fremgår det, at Cimber har 

en  negativ  pengestrøm  fra  investeringsaktiviteten,  som  følge  af  køb  af  materielle 

anlægsaktiver74.  Samlet  viser  årets  pengestrømme  i  Cimber  et  positivt  resultat, men  dette 

                                                            
74 Det fremgår af note 14 i koncernregnskabet, at tilgang af materielle anlægsaktiver består af nye flydele til brug 
for vedligeholdelse af flyflåden. 
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skyldes  udelukkende  årets  aktieemission  som  følge  af  børsnoteringen,  jf. 

pengestrømsopgørelsen ‐ bilag H.  

Det må konkluderes, at det har været et dårligt år  for Cimber, da den planlagte børsnotering 

skulle  anvendes på  en udvidelse  af driftsaktiviteten  ved  flere  flyvninger og nye  ruter, men  i 

stedet  har  udviklingen  i  driften  været  negativ.  Driften  er  blevet  påvirket  af  hård 

priskonkurrence  på  markedet  samt  delvis  som  følge  af  lukningen  af  luftrummet  pga.  den 

islandske askesky.  

På baggrund  af udviklingen har  ledelsen  som  tidligere nævnt  iværksat en handlingsplan, der 

indeholder en række  initiativer, som skal vende udviklingen hos Cimber. Denne handlingsplan 

danner  grundlaget  for  ledelsens  bedømmelse  af,  at  Cimber  kan  forsætte  driften  i  det 

kommende regnskabsår.  

    

4.3.2 Revisors vurdering ‐ Cimber 

Som  nævnt  i  afsnit  2.5  Revisors  ansvar  ved  going  concern  skal  revisor  vurdere  ledelsens 

bedømmelse af going concern. Herudover skal revisor selvfølgelig også undersøge, om der er 

indikationer på problemer med  going  concern. Ud  fra Cimbers offentliggjorte  årsrapport må 

følgende forhold antages at indikere, at der kan være problemer med going concern: 

 negative pengestrømme fra driften illustreret i realiserede eller budgetterede opgørelser 

Det fremgår som nævnt tydeligt af pengestrømsopgørelsen i Cimbers årsrapport, at Cimber har 

problemer  med  driften.  Pengestrømsopgørelsen  og  selskabets  cash‐flow  og  det  fremtidige 

budgetterede cash‐flow  i det hele  taget er en vigtig  faktor  i vurderingen af going concern,  jf. 

afsnit 3.4.1 Yderligere revisionshandlinger.  

Cimber blev som tidligere nævnt børsnoteret  i regnskabsåret, og  ligesom PARKEN har Cimber 

aflagt både halvårsrapport  (selvom de  ikke var underlagt dette krav på daværende tidspunkt) 

og  perioderapporter.  Det  må  dermed  antages,  at  ledelsen  i  god  tid  før  udarbejdelsen  af 

årsrapporten  har  foretaget  en  bedømmelse  af,  om  selskabet  var  going  concern,  hvor  de 

ovenfor nævnte indikationer er indgået og har på denne baggrund udarbejdet en handlingsplan 
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for, hvordan Cimber kan forsætte driften. Dette vurderes bl.a. ud fra nogle af de initiativer, som 

ledelsen har iværksat for at forbedre indtjeningen og reducere omkostningerne.  

På  baggrund  af  de mange  initiativer,  som  selskabet  har  iværksat,  er  det  vigtigt,  at  revisor 

selvfølgelig også her har opnået et kendskab  til og  forståelse  for virksomheden  for at kunne 

planlægge,  hvilke  handlinger  der  skal  udføres  i  forbindelse  med  vurderingen  af  ledelsens 

bedømmelse.  Samtidig  er  kendskabet  til  og  forståelsen  for  Cimber  endvidere  vigtig,  for  at 

revisor kan vurdere, hvordan de iværksatte initiativer vil påvirke Cimber, og om de er med til at 

sikre, at selskabet er going concern.  

Det må antages, at  som  revisionshandling har  revisor  indhentet de af bestyrelsen godkendte 

drifts‐  og  likviditetsbudgetter  for  den  fremtidige  periode  og  gennemgået  grundlaget  og 

forudsætningerne, der ligger bag disse, jf. afsnit 3.4.1 Yderligere revisionshandlinger. Endvidere 

må det antages, at revisor i samme forbindelse har indhentet ledelsens planer for refinansiering 

af fly samt vurderet betydningen af ledelsens indtægtsgenererende og omkostningsbesparende 

program.  

Et  andet  allerede  iværksat  initiativ,  som  ligger  til  grund  for  ledelsens  bedømmelse  af  going 

concern, er ansøgningen til pengeinstituttet omkring forventet benyttelse af den vedtagne  lov 

nr. 593 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Loven 

er ment som en hjælpepakke til de virksomheder, som  led et økonomisk tab som  følge af, at 

Danmark måtte  lukke  luftrummet pga. den  islandske askesky. Med hjælpepakken yder staten 

en garanti på op til 80 % til de pengeinstitutter, som yder disse virksomheder et nyt lån eller en 

omlægning af eksisterende lån som følge af det tab, de har lidt.  

Af  loven  fremgår det, at virksomheden skal ansøge deres pengeinstitut om muligheden  for at 

anvende denne  lov. Pengeinstituttet  skal herefter give deres godkendelse herpå og  indsende 

denne  til  videre  godkendelse  hos  Vækstfonden75.  Det  er  dermed  ikke  sikkert,  at  Cimbers 

pengeinstitut  vil  yde  Cimber  et  nyt  lån  eller  foretage  en  omlægning  af  eksisterende  lån  og 

dermed selv påtage sig en risiko for et yderligere tab, på trods af at staten stiller en garanti for 

en stor del af lånet. Loven blev vedtaget den 4. juni 2010 godt en måned før, at ledelsen aflagde 

                                                            
75 Loven nr. 593 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere § 4 & 5 
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årsregnskabet. Dette er dermed et godt eksempel på, at ledelsen og revisor skal fortsætte med 

at  vurdere  forhold  og  begivenheder  omkring  going  concern  helt  frem  til  tidspunktet,  hvor 

årsregnskabet  underskrives  af  ledelsen,  og  påtegnes  af  revisor,  jf.  afsnit  3.4. 

Revisionshandlinger.       

Det er vanskeligt, at foretage en antagelse om, hvordan revisor har vurderet Cimbers mulighed 

for  at  benytte  af  loven,  da  det  ikke  fremgår  af  regnskabet,  om  man  allerede  har  en 

forhåndsgodkendelse  fra  pengeinstituttet  på,  at  Cimber  kan  benytte  denne  mulighed.  Det 

bedste  revisionsbevis  for  revisor ville være, hvis pengeinstituttet allerede havde godkendt en 

ansøgning, så revisor dermed vidste, at pengeinstituttet ville give Cimber denne mulighed.  

Det må  dog  antages,  at  revisor  sammen med  de  øvrige  handlingsplaner,  som  ledelsen  har 

iværksat, har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og dermed afdækket risikoen for, 

at Cimber kan forsætte driften i det efterfølgende regnskabsår, da revisor har erklæret sig enig i 

ledelsens  bedømmelse  af,  at  årsregnskabet  kan  aflægges  efter  forudsætningen  om  going 

concern. 

 

4.3.3 Eksempler på en anden konklusion ‐ Cimber   

Ligesom  i problemstillingen med PARKEN kan det diskuteres, hvad der her skulle til før revisor 

havde draget en anden  konklusion end at medtage en  supplerende oplysning  i påtegningen. 

Man kan eksempelvis overveje, om revisors konklusion ville have ændret sig, såfremt loven om 

midlertidig statsgaranti  til visse  rejseudbydere og  rejseformidlere  ikke var blevet vedtaget og 

dermed ikke var en mulighed, som Cimber kunne benytte. Dette er dog næppe sandsynligt, da 

det ikke kan garanteres, at Cimbers pengeinstitut vil godkende ansøgningen og dermed påtage 

sig  risikoen,  selvom  denne  er  begrænset  af  statsgarantien.  Herudover  må  det  endvidere 

påpeges,  at  Cimbers  problemer  med  likviditetsberedskabet  ikke  alene  kan  overføres  til 

askeskyen.  

Der er mange elementer i ledelsens handlingsplaner for at sikre, at Cimber kan forsætte driften. 

Disse elementer er nævnt i den supplerende oplysning i revisors påtegning som grundlag for, at 

revisor er enig med ledelsen i, at usikkerhederne er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet. Det er 



55 
 

derfor  vanskeligt  at  vurdere,  om  nogle  af  elementerne  giver  anledning  til  større  usikkerhed 

omkring Cimbers evne til at forsætte driften, såfremt de  ikke  indgik  i  ledelsens handlingsplan. 

Man  kan  konkludere,  at  revisor  har  været  opmærksom  på,  at  der  var  forhold  eller 

begivenheder, der kunne rejse betydelig tvivl om Cimbers evne til at forsætte driften.  

Efter  gennemgang  af  ledelsens  handlingsplaner  og  indsamlingen  af  tilstrækkeligt  og  egnet 

revisionsbevis, som afkræfter usikkerheden om going concern, har revisor konkluderet, at man 

er enig i, at ledelse kan aflægge årsregnskabet efter forudsætningen om going concern, samt at 

ledelsens omtale om usikkerheden i årsregnskabet er tilstrækkelig.             

 

4.4 Del konklusion 1  

Som det  fremgår  af ovenstående  afsnit  vedrørende PARKEN og Cimber, har begge  selskaber 

problemer med  likviditeten. Selskaberne har  forskellige handlingsplaner  for at  fremskaffe den 

nødvendige kapital til at sikre, at selskaberne kan forsætte driften for en periode på mindst 12 

måneder  efter balancedagen og dermed  kan  aflægge  årsregnskab  efter princippet om  going 

concern. Selskabernes forskellighed gør selvfølgelig også, at de har forskellige handlingsplaner. 

Dette tydeliggør vigtigheden af, at revisor opnår den tilstrækkelige forståelse for og kendskab til 

virksomheden til brug for sin vurdering af ledelsens bedømmelse af going concern. Forholdene 

og handlingsplanerne i selskaberne er så forskellige, at uden revisors forståelse for og kendskab 

til  selskaberne  vil  det  være  endnu mere  vanskeligt  om  end  ikke  i  nogen  tilfælde  ligefrem 

umuligt  for  revisor  at  vurdere  ledelsens  handlingsplaner  for  den  forsatte  drift.  Dermed  vil 

revisor  have  vanskeligt  ved  at  drage  en  konklusion  om,  hvorvidt  virksomheden  kan  aflægge 

årsregnskab efter forudsætningen om going concern.  

Det  kan  hermed  konkluderes,  at  revisors  opnåelse  af  forståelse  for  og  kendskab  til 

virksomheden er en vigtig  faktor  i vurderingen af  ledelsens bedømmelse af going concern og 

dermed revisors afdækning af risikoen for going concern.  
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4.5 Støtteerklæringer  

Virksomheder,  som er en del af en koncern, kan  i nogle  tilfælde være afhængige af  finansiel 

støtte  fra moderselskabet  for  at  sikre  virksomhedens  forsatte  drift.  I  sådanne  tilfælde  skal 

revisor  overveje,  om  der  skal  indhentes  en  skriftlig  erklæring  fra  moderselskabet,  såfremt 

denne ikke foreligger.  

Som nævnt  i afsnit 3.4.1 Yderligere  revisionshandlinger er  indhentelse af  sådan en erklæring 

netop en af de revisionshandlinger, som revisor kan foretage ved usikkerhed om going concern. 

Ved  modtagelse  af  en  sådan  erklæring  er  det  op  til  revisor  at  vurdere  tredjemands  (eks. 

moderselskabets)  evne  til  at  yde  den  erklærede  støtte.  Hermed  øges  kravene  til  revisor  i 

forbindelse  med  vurderingen  af  going  concern.  I  nogle  situationer  vil  dokumentation  for 

tredjemands  evne  til  at  yde  den  erklærede  støtte  være  umiddelbar  tilgængelig  i  form  af 

offentliggjorte  års‐  eller  perioderegnskaber,  kendskab  til  virksomheden  eller  eventuelt  ved 

kendskab  til  tredjemands  revisor.  I andre  tilfælde, eksempelvis ved udenlandsk ejerskab, kan 

det  være mere  ressourcekrævende  for  revisor  at  opnå  det  tilstrækkelige  revisionsbevis  for 

tredjemands evne til at yde finansiel støtte.  

Såfremt moderselskabets erklæring er udformet på en sådan måde, at der er tale om en direkte 

sikkerhedsstillelse,  vil  oplysningen  om  dette  skulle  medtages  i  regnskabet  i  noten  om 

eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser. Ofte er de såkaldte støtteerklæringer udformet på 

sådan en måde, at moderselskabet  ikke er  juridisk, men kun moralsk forpligtet. Erklæringerne 

oplyses derfor ofte ikke som en eventualforpligtelse76.  

Der  er  ikke  krav  om  at  ledelsen  i  regnskabet  skal  redegøre  for,  at  der  foreligger  en  sådan 

erklæring,  såfremt  der  ikke  er  betydelig  usikkerhed  om,  at  virksomheden  er  going  concern. 

Revisor  er  derfor  heller  ikke  forpligtet  til  at  gøre  regnskabsbrugerne  opmærksom  på  dette, 

såfremt revisor har vurderet, at der ikke foreligger en betydelig usikkerhed om virksomhedens 

evne  til at  forsætte driften, og  således har opnået et  tilstrækkeligt og egnet  revisionsbevis.  I 

nogle tilfælde vælger ledelsen at omtale erklæringen i ledelsesberetningen i regnskabet, hvilket 

selvfølgelig er positivt for regnskabsbrugerne, da de i så fald får noget yderligere information.  

                                                            
76 KPMG 2009/10 ‐ Indsigt i årsregnskabsloven, side 258 
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Hvis revisor vurderer, at der er betydelig usikkerhed om going concern, men med indhentelse af 

moderselskabets  støtteerklæring  er  enig med  ledelsens  bedømmelse  af,  at  regnskabet  kan 

aflægges  efter  forudsætningen  om  going  concern,  skal  revisor  medtage  en  supplerende 

oplysning  i  påtegningen.  Som  eksempel  på  en  påtegning med  netop  sådan  en  supplerende 

oplysning kan nævnes følgende77: 

"Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvoraf det 

fremgår  at  selskabets  forsatte  drift  er  afhængig  af  likviditet  fra  moderselskabet  og  at 

moderselskabet har afgivet støtteerklæring om tilførsel af likviditet i det omfang ledelsen anser 

det for nødvendigt. Vi er herefter enige  i  ledelsens vurdering af, at årsrapporten kan aflægges 

som going concern."    

Revisor  har  i  ovennævnte  eksempel  vurderet,  at  selvom  regnskabet  er  aflagt  efter 

forudsætningen  om  going  concern  og  giver  et  retvisende  billede,  er  det  nødvendigt  at  gøre 

regnskabsbrugerne opmærksomme på,  at der  foreligger en betydelig usikkerhed, hvilket er  i 

overensstemmelse  med  revisionsstandarden,  jf.  afsnit  3.5.4  Afgivelse  af  supplerende 

oplysninger. 

I det følgende afsnit vil eksempler på problemstillinger, som kan medføre, at revisor skal tage 

forbehold eller give en afkræftende konklusion for going concern blive diskuteret.  

 

4.6 Problemstillinger, som medfører forbehold 

Som  det  fremgår  af  de  ovenstående  afsnit  med  eksempler  på  problemstillinger  ved 

supplerende oplysninger, kan der indgå mange forskellige elementer i ledelsens bedømmelse af 

going  concern.  Disse  elementer  skal  revisor  som  tidligere  nævnt  tage  højde  for  ved  sin 

vurdering af, om en virksomhed kan aflægge regnskabet efter going concern‐forudsætningen.  

Revisor  skal  som  nævnt  i  afsnit  3.3  Revisionsbevis  indhente  tilstrækkeligt  og  egnet 

revisionsbevis for enten at be‐ eller afkræfte, at regnskabet kan aflægges efter going concern. 

Det kan ofte være et problem for ledelsen at fremskaffe den nødvendige dokumentation, som 

                                                            
77Årsrapport for 2009 III x Skak A/S, side 3 og 4 
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viser, at virksomheden har evnen til at forsætte driften i 12 måneder fra balancedagen. Særligt i 

de  situationer,  hvor  forhold  eller  begivenheder  medfører  en  betydelig  usikkerhed  om 

virksomhedens  forsatte  drift,  kan  det  være  vanskeligt  for  ledelsen  at  fremskaffe  den 

nødvendige  dokumentation.  Såfremt  ledelsen  ikke  kan  fremlægge  den  nødvendige 

dokumentation, skal revisor tage forbehold herfor samt afgive en afkræftende konklusion, hvis 

ledelsen vælger at aflægge regnskabet efter going concern‐forudsætningen, jf. afsnit 3.5.3 Den 

modificerede påtegning. Dette er eksempelvis tilfældet i en årsrapport for 2009, hvor uddrag af 

revisors påtegning er som følger78:   

"Forbehold 

…..,  Selskabet  er  på  nuværende  tidspunkt  ikke  i  stand  til  at  betale  gældsforpligtelser,  og 

muligheden  herfor,  og  virksomhedens  status  som  going  concern,  er  betinget  af  de 

igangværende aktiviteter kommercialiseres som  forventet. Vi er  ikke  i stand til at vurdere, om 

denne forudsætning opfyldes og tager forbehold herfor. ….., 

Manglende konklusion 

På grund af betydeligheden af de  forhold, der er beskrevet  i afsnittet "forbehold", har vi  ikke 

været  i  stand  til at opnå  tilstrækkeligt og  egnet  revisionsbevis, der  kan give grundlag  for  en 

revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet."    

I  dette  tilfælde  er  der  flere  forbehold  i  påtegningen,  som  gør,  at  revisor  ikke  kan  udtrykke 

nogen  konklusion  om  årsregnskabet  som  følge  af manglende  revisionsbevis.  Såfremt  der  i 

denne situation kun havde været tale om, at revisor ikke kunne vurdere om forudsætningen om 

going concern var til stede, ville revisor skulle afgive en afkræftende konklusion, jf. afsnit 3.5.3 

Den modificerede påtegning.  

Et andet eksempel på hvor virksomheder ofte har problemer med at opfylde going  concern‐

forudsætningen er situationer, hvor virksomheden mangler likviditet. Dette blev bl.a. diskuteret 

i  eksemplerne med  både  Parken  og  Cimber,  hvor  revisor  dog  var  enig med  ledelsen  i,  at 

årsregnskaberne kunne aflægges efter princippet om going concern. I begge eksempler var der 

betydelig usikkerheder om forhold eller begivenheder, der kunne rejse tvivl om virksomhedens 
                                                            
78 Årsrapport for 2009 for Moviefan Scandinavia A/S, side 3 og 4.  
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evne  til  at  forsætte  driften, men  disse  var  tilstrækkeligt  omtalt  i  regnskaberne,  hvorfor  at 

revisor kunne nøjes med en supplerende oplysning.  

I tilfælde af at  ledelsen  ikke  i tilstrækkelig grad har omtalt  i regnskabet, at der er forhold eller 

begivenheder,  som medfører,  at  der  er  betydelig  usikkerhed  om  going  concern,  skal  revisor 

tage  forbehold  herfor  i  påtegningen  som  nævnt  i  afsnit  3.5.3  Den modificerede  påtegning. 

Selvom  der  foreligger  denne  usikkerhed  og  den  ikke  er  omtalt  i  regnskabet,  er  ikke 

ensbetydende med,  at  regnskabet  udover  dette  forhold  ikke  giver  et  retvisende  billede.  Et 

eksempel på, hvorledes revisors påtegning kunne se ud i dette tilfælde, er angivet nedenfor79:     

"Forbehold 

Selskabet har endnu  ikke opnået  tilsagn om de begærede  lån  til  finansiering af driften og de 

nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af 

låneansøgningerne medfører  betydelig  usikkerhed  om  selskabets  evne  til  at  forsætte  driften. 

Efter  vor  opfattelse  er  ledelsens  redegørelse  for  at  de  anførte  betydelige  usikkerheder  i 

ledelsesberetningen  ikke  fyldestgørende,  hvilket  er  i  strid  med  årsregnskabslovens 

bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for manglerne i ledelsens redegørelse. 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet bortset fra virkningerne af det  i forholdet anførte giver 

et  retvisende  billede  af  selskabets  aktiviteter,  passiver  og  den  finansielle  stilling  pr.  31. 

december 20xx og af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 

januar ‐ 31. december 20xx i overensstemmelse med årsregnskabsloven." 

På trods af forbeholdet for, at der er betydelig usikkerhed om forhold eller begivenheder, der 

kan  rejse  tvivl  om  en  virksomheds  evne  til  at  forsætte  driften,  har  revisor  på  baggrund  af 

ledelsens  bedømmelse  og  revisors  vurdering  heraf  fundet,  at  regnskabet  kan  aflægges  efter 

princippet  om  going  concern.  Endvidere  er  det  revisors  vurdering,  at  årsregnskabet  foruden 

forbeholdet giver et retvisende billede, hvorfor at revisor vælger at give denne konklusion.  

Som  et  eksempel  på  en  situation,  hvor  revisor  i  påtegningen  har  taget  forbehold  for 

virksomhedens  evne  til  at  forsætte  driften  og  på  baggrund  heraf  afgivet  en  afkræftende 

konklusion, kan nævnes årsregnskabet for 2009 for Chempaq A/S. Påtegningen er vedlagt som 

bilag I. Af forbeholdet fremgår bl.a. følgende: 

                                                            
79 Revisionsstandard 570 afsnit 34 
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"Der er endnu ikke givet endeligt tilsagn om likviditetstilførsel og konverteringen af lån til aktier. 

Vi tager derfor forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af forsat drift."      

Da der i årsregnskabet er manglende likviditet og der ikke er opnået endeligt tilsagn om, at der 

vil blive  tilført yderligere kapital  til  selskabet, har  revisor vurderet, at årsregnskabet  ikke kan 

aflægges  efter  forudsætningen  om  going  concern.  Revisor  er  dermed  uenig med  ledelsen  i 

aflæggelsen af årsregnskabet efter denne  forudsætning og har derfor  taget  forbehold herfor. 

Da  revisor  har  vurderet,  at  årsregnskabet  ikke  kan  aflægges  efter  forudsætningen  om  going 

concern,  betyder  det  samtidig,  at  revisor  ikke  mener,  at  årsrapporten  giver  et  retvisende 

billede.  Revisor  er  dermed  forpligtet  til  at  afgive  en  afkræftende  konklusion  i  påtegningen. 

Konklusionen i påtegningen er som følger: 

"Det er vores opfattelse, at årsrapporten som  følge af det  i  forbeholdet anførte,  ikke giver et 

retvisende billede af  selskabets aktiver, passiver  og  finansielle  stilling pr.  31. december  2009 

samt af  resultatet af  selskabets aktiviteter  for  regnskabsåret 1.  januar  ‐ 31. december 2009  i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven." 

Det må antages, at  ledelsens bedømmelse af  selskabets evne  til at  forsætte driften  ikke har 

været  tilstrækkelig  til  at  dokumentere  overfor  revisor,  at  selskabet  er  going  concern.  Det 

fremgår  ikke  af  regnskabet,  om  selskabets  ledelse  har  iværksat  andre  initiativer  for  at  sikre 

evnen  til  at  forsætte  driften  end  den  ønskede  tilførsel  af  kapital.  Ledelsen  har  i  deres 

ledelsesberetning  i afsnittet omkring kapitalforhold beskrevet planerne  for at  fremskaffe den 

nødvendige  kapital  til  at  forsætte  driften  frem  til  31.  december  2010,  jf.  bilag  J.  Det  er 

vanskeligt at vurdere, hvilken dokumentation revisor har fået fra  ledelsen, om at selskabet er 

going  concern. Men  det  må  antages,  at  revisor  ikke  har  modtaget  tilstrækkeligt  og  egnet 

revisionsbevis,  som  kan  bekræfte,  at  selskabet  kan  forsætte  driften  i  12  måneder  efter 

balancedagen. Såfremt det eneste revisor har modtaget fra selskabets ledelse, er planerne om 

fremskaffelse af yderligere kapital, som fremgår af ledelsesberetningen, kan man diskutere om 

dette er  tilstrækkelig og egnet  til at bekræfte, at  selskabet er going  concern. Det  fremgår af 

ledelsesberetningen,  at  der  ikke  er  truffet  endelig  beslutning, men  at  der  kun  foreligger  en 

tilkendegivelse  fra  en  række  af  de  nuværende  aktionærer  om  yderligere  kapitaltilførsel. 

Endvidere  fremgår  det,  at  ledelsen  arbejder  på  at  fremskaffe  yderligere  kapital  fra  nye 
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investorer.  Usikkerheden  omkring  tilførsel  af  ny  kapital  er  helt  sikkert  til  stede,  og  det må 

antages, at revisor på baggrund af ovenstående og den modtagne dokumentation har vurderet, 

at man  ikke er enig  i  ledelsens bedømmelse  af  going  concern og har derfor  taget  forbehold 

herfor.  Som  det  fremgår  af  konklusionen  i  påtegningen  har  revisor  endvidere  vurderet,  at 

årsregnskabet ikke giver et retvisende billede og har derfor angivet en afkræftende konklusion 

som nævnt i afsnit 3.5.3 Den modificerede påtegning.     

 

4.7 Del konklusion 2 

Som  det  fremgår  af  ovenstående  afsnit med  praktiske  problemstillinger,  hvor  revisor  i  sin 

påtegning  har  taget  forbehold  for  going  concern,  er  det  primært  som  følge  af manglende 

dokumentation  for  virksomhedernes  evne  til  at  forsætte  driften.  Netop  manglende 

dokumentation er en af de situationer, hvor revisor er forpligtet til at tage forbehold, såfremt 

revisor  vurderer  at  det  er  væsentligt  for  årsregnskabet,  jf.  afsnit  3.5.3  Den  modificerede 

påtegning. Det er naturligt, at forbeholdet tages på grund af den manglende dokumentation, da 

revisor ellers skal tage forbehold for at være uenig med ledelsen i, at regnskabet kan aflægges 

efter  forudsætningen om going concern, hvilket, som det  fremgår af ovenstående eksempler, 

nødvendigvis  ikke er  tilfældet. Det  vurderes,  som  konstateret  i  afsnit 3.6  Sammenfatning,  at 

den mangelfulde dokumentation af going concern fra ledelsen i virksomhederne muligvis kunne 

blive forbedret, såfremt der fandtes yderligere vejledning til ledelsen på området.   

Det  kan  yderligere  konstateres,  at  grænsen  for,  hvornår  revisor  afgiver  en  påtegning med 

forbehold  og  en  be‐  eller  afkræftende  konklusion,  afhænger  af,  hvor  væsentlig  og 

gennemgribende revisor vurderer betydningen af  forbeholdet  for regnskabet. Såfremt revisor 

vurderer, at forbeholdet  ikke er tilstrækkeligt til at kommunikere over for regnskabsbrugerne, 

at  regnskabet  er  misvisende  eller  mangelfuldt,  vil  revisor  skulle  afgive  en  afkræftende 

konklusion. Revisors vurdering af, om betydelig usikkerhed om going concern fremgår af og er 

tilstrækkeligt omtalt i regnskabet, har derfor stor betydning for udfaldet af revisors påtegning.  
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5 Revisors rapportering til interessenterne  

I  dette  kapitel  vil  der  være  fokus  på,  hvordan  revisors  rapportering  til  regnskabsbrugerne 

formidles  samt  regnskabsbrugernes  forventninger  hertil.  Endvidere  vil  der  i  kapitlet  blive 

inddraget  vurdering  af mulige  konsekvenser  af,  at  revisionspåtegningen  indeholder  enten  et 

forbehold eller en supplerende oplysning vedrørende going concern.  

 

5.1 Revisors rapportering til bestyrelsen 

Forinden revisors rapportering til regnskabsbrugerne ved hjælp af påtegningen har revisor, som 

nævnt  i  afsnit  3.5.6  Revisors  rapportering,  pligt  til  at  udarbejde  et  revisionsprotokollat  til 

virksomhedens øverste  ledelse,  som oftest vil være  i  form af en bestyrelse. Revisor benytter 

revisionsprotokollatet  til at kommunikere  revisionsmæssige  forhold,  som den øverste  ledelse 

skal  orienteres  om80.  I  protokollatet  skal  revisor  bl.a.  beskrive  omfanget  og  arten  af  de 

handlinger,  der  er  udført  i  forbindelse  med  revisionen,  samt  konklusionen  herpå.  Såfremt 

revisor  påtænker  at  aflægge  en  modificeret  påtegning,  skal  årsagerne  hertil  uddybes  i 

protokollatet81.  

I  situationer,  hvor  en  virksomhed  har  problemer  med  likviditeten,  hvilket  kan  medføre 

usikkerhed om going concern, vil det være relevant, at revisor medtager et afsnit i protokollatet 

under  særlige  forhold  vedrørende  revisionen  af  årsregnskabet.  I  dette  afsnit  skal  revisor 

beskrive, hvilke drøftelser der har været med  ledelsen  i virksomheden, samt hvilke handlinger 

man  har  foretaget  i  denne  forbindelse.  Dernæst  skal  revisor  konkludere  på  de  foretagne 

drøftelser  og  handlinger.  Såfremt  revisor  forventer  at  afgive  en  revisionspåtegning med  et 

forbehold  eller  en  supplerende  oplysning  om  going  concern,  vil  baggrunden  for  denne 

vurdering  ligeledes  skulle  beskrives  i  dette  afsnit.  Det  er  herefter  op  til  bestyrelsen  for 

virksomheden bl.a. på baggrund af revisionsprotokollatet at tage stilling til, om de vil godkende 

årsregnskabet.  

                                                            
80 Revisionsstandard 265, afsnit 7a. 
81 Revisionsstandard 265, afsnit 22. 
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Rapporteringen  til  bestyrelsen  i  form  af  revisionsprotokollatet  er  derfor  et  vigtigt  bidrag  i 

forbindelse med bestyrelsens vurdering af årsregnskabet, hvilket  stiller  store krav  til  revisors 

evne  til  klart  at  fremhæve  de  forhold  og  bemærkninger,  der  kan  have  betydning  for 

bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet82.  

 

5.2 Årsrapportens formål 

Som  nævnt  i  afsnit  2.1  Going  concern  som  grundlæggende  forudsætning  ved 

regnskabsaflæggelse  er  årsrapportens  primære  formål  at  give  en  troværdig  beskrivelse  af 

virksomhedens  historiske  og  finansielle  præstationer  ‐  et  retvisende  billede. 

Regnskabsbrugerne  skal  på  baggrund  af  årsrapporten  være  i  stand  til  at  træffe  relevante 

økonomiske beslutninger. Revisor har derfor som en uafhængig og kvalificeret tredjemand en 

vigtig  rolle  i  at  konkludere  på  sin  revision  af  årsregnskabet  ved  afgivelse  af  sin  påtegning. 

Revisionspåtegningen er som tidligere nævnt den eneste kommunikationsmulighed revisor har 

over for interessenter. Det er derfor revisors pligt, såfremt denne vurderer, at forsætningen for 

going concern  ikke er opfyldt, at som tidligere nævnt tage forbehold herfor, hvorimod revisor 

ved betydelig usikkerhed  skal  sikre, at usikkerheden er omtalt  i årsregnskabet,  samt henlede 

regnskabsbrugernes opmærksomhed herpå gennem en supplerende oplysning. Såfremt revisor 

afgiver en påtegning uden modifikationer ‐ en såkaldt blank påtegning ‐ giver det imidlertid ikke 

nogen garanti over  for regnskabsbrugeren  for, at virksomheden kan  forsætte driften  i mindst 

12 måneder. Der er dog flere forhold, som tyder på, at omverdenen og regnskabsbrugerne til 

tider har en anden forventning, jf. efterfølgende afsnit.  

 

5.3 Forventningskløften 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant er revisor forbindelsen mellem ledelsen, der aflægger 

regnskabet,  og  regnskabsbrugerne.  Det  er  derfor  yderst  vigtigt,  at  revisor  i 

revisionspåtegningen  får  kommunikeret  alle  relevante  og  væsentlige  forhold,  som  revisor  er 

blevet opmærksom på i forbindelse med revisionen. De senere år er der dog flere forhold, som 

                                                            
82 Revisor regulering og rapportering, side 330. 
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tyder på, at selvom revisor afgiver en påtegning uden modifikationer, er visse regnskabsbrugere 

af den opfattelse, at dette er en garanti for virksomhedens evne til at forsætte driften. Denne 

opfattelse  er  dog  fejlagtig  og  er  med  til  at  skabe  en  forventningskløft  mellem  revisor  og 

regnskabsbruger83.  

Der  er  flere  forhold,  som  gør  sig  gældende,  når  revisor  afgiver  en  revisionspåtegning  uden 

modifikationer, og der så efterfølgende konstateres en udvikling, som regnskabsbrugeren  ikke 

havde  forventet.  Revisor  arbejder  bl.a. med  begreberne  væsentlighed,  risiko  og  retvisende 

billede. Disse begreber kan medvirke til, at revisor afgiver en blank påtegning på trods af, at der 

efterfølgende konstateres forhold, som regnskabsbrugeren mener, at revisor burde have oplyst 

i  sin  påtegning.  Endelig  kan  revisor  som  tidligere  nævnt  ikke  forudse  alle  fremtidige 

begivenheder eller forhold, der på et senere tidspunkt kan have indvirkning på virksomhedens 

forsatte drift. Regnskabsbrugere, som ikke er opmærksomme på ovenstående forhold, vil nemt 

opleve bristede forventninger, da revisionspåtegningen ikke kan leve op til deres forventninger.      

 

5.4 Tidsperspektivet    

Selvom revisor afgiver en påtegning uden modifikationer, er det som nævnt ovenfor ikke nogen 

garanti  over  for  regnskabsbrugerne  for,  at  virksomheden  kan  forsætte  driften  i mindst  12 

måneder  efter  balancedagen.  Som  nævnt  i  afsnit  3.4  Revisionshandlinger  fremgår  det,  at 

revisor  ikke  kan  forudse  fremtidige  begivenheder  eller  forhold,  som  kan  forårsage,  at 

virksomheden ophører med at være going concern. Dette skyldes det tidsmæssige perspektiv i 

vurderingen, da jo længere ind i fremtiden man skal vurdere muligheden for begivenheder eller 

forhold,  jo større bliver usikkerheden. Regnskabet og den vurdering, der er foretaget af going 

concern ved underskriftstidspunktet, er et øjebliksbillede af, hvordan situationen og fremtidige 

forhold  og  begivenheder  blev  vurderet  på  netop  dette  tidspunkt84.  Det  kan  derfor  af 

regnskabsbrugeren  ikke  betragtes  som  en  garanti. Der  er  dog  som  nævnt  flere  forhold,  der 

tyder  på,  at  omverdenen  til  tider  har  en  forventning  om,  at  en  revisionspåtegning  uden 

                                                            
83 Rev. & Regn. nr. 9 (2009) ‐ Going concern ‐ en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger 
for konkursramte selskaber, side 16. 
84 Rev. & Regn. nr. 9 (2009) ‐ Going concern ‐ en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger 
for konkursramte selskaber, side 13. 



65 
 

henvisning  til usikkerhed om going  concern kan betragtes  som en garanti  for virksomhedens 

evne  til  at  forsætte driften, da dette  til  tider bliver belyst  i medierne85. Dette er en uheldig 

situation,  idet det medvirker til at opretholde en forventningskløft mellem regnskabsbrugerne 

og den ydelse, revisor leverer86. 

 

5.4.1 Undersøgelse af revisionspåtegninger 

Tidshorisonten  har  stor  betydning  for  revisors  mulighed  for  at  rapportere  om  betydelig 

usikkerhed  om  going  concern  til  regnskabsbrugerne.  Der  har  været  foretaget  flere 

undersøgelser  omkring  revisors  påtegninger.  En  af  undersøgelserne  fremgår  af  en  artikel  i 

Revision  &  Regnskabsvæsen  af  statsautoriseret  revisor  Anders  Bisgaard  og  cand.merc.aud. 

Jesper  Seehausen87,  hvor  de  har  foretaget  en  undersøgelse  af  årsrapporterne  og 

revisionspåtegningerne  i  konkursramte  virksomheder  i  2008  samt  1.  kvartal  2009. 

Undersøgelsen  viser  i  korte  træk,  at  i  25  %  af  virksomhederne,  som  indgik  i  den  samlede 

stikprøve, gik der mindre end 1 år fra balancedagen til datoen for konkursdekretet, mens der i 

75 %  af  tilfældene  gik mindst  1  år.  Undersøgelsen  viste  dermed,  at  det  er  et mindretal  af 

virksomhederne,  der  går  konkurs  inden  for  en  12 måneders  periode,  jf.  side  19  i  artiklen. 

Endvidere viste resultatet af undersøgelsen af revisionspåtegningerne i årsrapporterne, at der i 

40 % af tilfældene var en blank påtegning. I de tilfælde, hvor der var afgivet et forbehold, var 53 

%  vedrørende  going  concern,  og  i  tilfælde,  hvor  der  var  tale  om  påtegninger  med  en 

supplerende oplysning, omhandlede 31 %  going  concern.  Samlet  viste undersøgelsen,  at der 

kun i 28 % af de konkursramte virksomheder, som indgik i undersøgelsen, havde en påtegning 

med  enten  et  forbehold  eller  en  supplerende  oplysning  om  going  concern.  Som  det  også 

fremgår af artiklen, er vurderingen af going concern  selvfølgelig omfattet af et  skøn, hvorfor 

undersøgelsen ikke tager stilling til, om revisor i nogle af tilfældene har afgivet en fejlbehæftet 

revisionspåtegning ved  ikke at  tage  forbehold eller afgive en  supplerende oplysning. Det vil  i 

situationer, hvor man har mistanke om at revisor ikke har levet op til god revisionsskik, være op 
                                                            
85 Rev. & Regn. nr. 9 (2009) ‐ Going concern ‐ en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger 
for konkursramte selskaber, side 16. 
86 Rev. & Regn. nr. 9 (2009) ‐ Going concern ‐ en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger 
for konkursramte selskaber, side 16 
87 Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 (2009) ‐ Going Concern ‐ en undersøgelse af de seneste årsrapporter og 
revisionspåtegninger for konkursramte selskaber. 
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til  kurator  at  vurdere,  hvorvidt  revisor  skal  indbringes  for  revisornævnet.  Tidligere  lignende 

undersøgelser  viser  samme  tendens,  jf.  bl.a.  undersøgelse  fra  2002  foretaget  af  Berlingske 

Tidendes Nyhedsmagasin88.  

Det  kan  diskuteres,  hvorvidt  dette  er  en  god  statistik  eller  om  den  burde  forbedres,  og  om 

revisor  i  højere  grad  skal  være  bedre  til  at  vurdere  usikkerheden  om  going  concern  og 

rapportere om usikkerheden enten ved at tage forbehold eller ved supplerende oplysning. I en 

artikel  i Erhvervsbladet, hvor Anders Bisgaard udtaler  sig om den  foretagne undersøgelse og 

revisors muligheder  for  at  tage  forbehold  eller  afgive  en  supplerende  oplysning  om  going 

concern, udtaler Lektor Lars Kietzer fra Ålborg Universitet sig om undersøgelsen: 

"… Umiddelbart virker tallene fornuftige på mig i lyset af, at det er en meget svær afgørelse at 

tage et revisionsforbehold, som kan få store konsekvenser for et selskab".  

 

Omvendt  skal det påpeges, at  regnskabsbrugerne har krav på at have et  så korrekt grundlag 

som overhovedet muligt til at træffe sine økonomiske beslutninger på. Det er derfor vigtigt, at 

såfremt revisor vurderer, at der er usikkerhed om virksomhedens evne til at  forsætte driften, 

gøres  regnskabsbrugerne  opmærksom  herpå.  Samtidig  skal  revisor  have  en  betydelig 

overbevisning  om  dette,  da  det  kan  få  konsekvenser  for  virksomheden.  Det  kan  derfor 

anbefales, at revisor  indhenter en anden revisors vurdering af, om der skal tages et forbehold 

for going concern. Dette praktiseres dog ofte allerede i flere af de store revisionsfirmaer, men 

der er ikke noget krav om, at revisor skal indhente en anden vurdering.  

I  de  følgende  afsnit  vil  der  være  fokus  på  nogle  af  de  konsekvenser,  det  kan  have  for 

virksomheder,  hvor  revisor  tager  forbehold  eller  henleder  opmærksomheden  på,  at  der  er 

betydelig usikkerhed om going concern‐forudsætningen.  

 

                                                            
88 Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 ‐ 2009 ‐ Going Concern ‐ En undersøgelse af de seneste årsrapporter og 
revisionspåtegninger for konkursramte selskaber, side 27. 
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5.5 Virksomhedens størrelse 

I  forbindelse med  en  vurdering  af de  konsekvenser, der  kan  være  for  virksomheden,  ved  at 

revisor tager forbehold eller afgiver en supplerende oplysning omkring virksomhedens evne til 

at  forsætte driften,  vil det  være  relevant at nævne, at  virksomhedens  størrelse kan have en 

betydning  for,  hvor  omfattende  konsekvenserne  kan  være. Dette  skal  forstås  ved,  at  der  er 

forskel på, om det er et anpartsselskab med en enkelt ejer eller et  større aktieselskab, hvor 

konsekvenserne for interessenterne må antages at være større. Ved et mindre anpartsselskab, 

hvor det eventuelt kun er indehaveren selv, der er ansat i virksomheden, eller der er meget få 

ansatte, vil der ikke være eksterne aktionærer/investorer, som bærer risikoen for at lide et tab. 

Samtidig vil der være ingen eller meget få medarbejdere, som vil miste deres job i forbindelse 

med en eventuelt konkurs. Alt afhængig af hvilken aktivitet virksomheden beskæftiger sig med, 

er det sandsynligvis ligeledes begrænset, hvor afhængige eventuelle samarbejdspartnere såsom 

leverandører og kunder er af virksomhedens evne til at forsætte driften. Den interessent, som 

må formodes at lide det største tab, må være det pågældende pengeinstitut, da virksomheden 

må antages at have problemer med  likviditeten, og som  følge deraf eksisterer der givetvis en 

kassekredit  eller  anden  form  for  lån.  Naturligvis  vil  dette  også  have  konsekvenser  for 

anpartshaveren, men det må  stadigvæk  anses  for  at  være begrænset  set  i  forhold  til  større 

virksomheder  med  flere  aktionærer,  medarbejdere,  samarbejdspartere  og 

kredit/pengeinstitutter med større udlån.           

 

5.6 Konsekvenser for interessenterne 

Aktionærer/investorer,  som mister  penge  på  en  virksomheds  konkurs,  ved  og  er  indforstået 

med,  at  der  er  en  vis  risiko  ved  investering  i  aktier  eller  anparter.  Ligeledes  må 

samarbejdspartere være opmærksomme på, at der foreligger en generel risiko og må  i så fald 

tage deres egne forholdsregler for at undgå store tab, eksempelvis i form af kreditvurderinger, 

forudbetalinger  eller  tabsforsikringer  samt  generelt  undgå  at  være  for  afhængig  af  blot  en 

enkelt  virksomhed.  Medarbejderne  i  en  virksomhed,  som  bliver  erklæret  konkurs,  lider 

umiddelbart  ikke et økonomisk  tab  i  første  instans, da medarbejdernes  løn er garanteret via 
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statens  løngarantifond. Dog  vil medarbejderne  efterfølgende  skulle  finde  et  nyt  job,  hvilket 

godt kan give den enkelte medarbejder og dennes familie økonomiske vanskeligheder.  

Pengeinstitutterne vil som oftest være dem, der bærer den største risiko, men omvendt er det 

også dem, der som oftest har første prioritet, når konkursboet gøres op hos kurator.  

 

5.7 Kredit‐ og pengeinstitutter    

Som  nævnt  i  ovenstående  afsnit  vil  det  som  oftest  være  kredit‐  og  pengeinstitutterne,  som 

bærer den største risiko. Det vil dog som oftest være dem, der har førsteret til virksomhedens 

aktiver  ved  opgørelsen  af  konkursboet.   Men  inden  det  kommer  så  vidt,  hvordan  reagerer 

kredit‐  og  pengeinstitutterne,  hvis  virksomheden  fremlægger  et  regnskab,  hvor  revisor  har 

taget forhold for going concern eller givet en supplerende oplysning i påtegningen vedrørende 

betydelig usikkerhed om virksomhedens evne  til at  forsætte driften? Hvordan vil kredit‐ eller 

pengeinstituttet forsøge at minimere deres tab, og hvordan vil det påvirke virksomheden?  

For at  få svar på dette er et af Danmarks største kredit‐ og pengeinstitutter, Nykredit, blevet 

kontaktet. Kreditspecialist Lene H. Hansen hos Nykredit  fortæller, at  som en del af Nykredits 

interne  procedure,  indhentes  der  automatisk  på  alle  kundeengagementer  samtlige 

årsrapporter, der er indleveret hos Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen. Årsrapporterne registreres i 

Nykredits  regnskabsanalyseværktøj  og  bliver  anvendt  i  forbindelse  med  rating  af  kunden 

(klassifikation af kunden). På spørgsmålet om, hvordan Nykredit som kredit‐ eller pengeinstitut 

reagerer såfremt der  i revisionspåtegningen er taget forbehold eller medtaget en supplerende 

oplysning om going concern, svarer kreditspecialist Lene H. Hansen:  

"Vi tager det meget alvorligt. En revisionsbemærkning vil som hovedregel være genstand for en 

drøftelse med kunden, og overvejelse omkring fremtidig engagementsstrategi."     

Til spørgsmålet omkring, hvilke konsekvenser dette kan medføre for kunden, og hvad Nykredit i 

sådan situation gør for at sikre sig imod eventuelle tab, oplyser kreditspecialist Lene H. Hansen, 

at  det  afhænger  af  påtegningen  i  regnskabet,  af  den  aktuelle  kunde  samt  hvorledes  den 

nuværende  sikkerhedsmæssige  afdækning  er  indrettet.  Der  vil  derfor  være  forskellige 

konsekvenser,  som  Nykredit  vil  kunne  pålægge  kunden  alt  efter  den  givne  situation.  Som 
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eksempel  herpå  nævnes  bl.a.  muligheden  for  yderligere  sikkerhedsmæssig  afdækning; 

virksomhedens mulighed  for  fremskaffelse  af  yderligere  kapital  (eventuelt  fra  anpartshaver, 

aktionærer eller andre  investorer) eller  indførelse af afdragsordninger til brug for eksempelvis 

nedbringelse af kassekredit eller nedsættelse/fjernelse af kreditmaksimum. 

Det kan hermed bekræftes, at et kredit‐ og pengeinstitut  som Nykredit  tager  forbehold eller 

supplerende oplysninger omkring  going  concern meget  alvorligt, og  at det  som minimum  vil 

medføre en videre drøftelse med kunden. Det antages, at andre kredit‐ og pengeinstitutter  i 

større  eller  mindre  grad  har  lignende  interne  procedurer,  og  at  det  kan  medføre  store 

konsekvenser for virksomheden, såfremt årsrapporten indeholder en påtegning med forbehold 

eller supplerende oplysninger om going concern. 

 

5.8 Delkonklusion 

Som  det  fremgår  af  ovenstående,  er  revisors  eneste  kommunikationsmulighed  til 

interessenterne revisionspåtegningen  i regnskabet. Det er derfor yderst vigtigt, at revisor klart 

og  tydeligt  får  formidlet  alle  relevante  og  væsentlige  forhold,  som  er  kommet  til  revisors 

kendskab. Men  selvom  revisors  påtegning  indeholder  en  beskrivelse  af  det  udførte  arbejde 

samt konklusionen herpå,  så er der  forhold,  som  tyder på, at  interessenterne  til  tider måske 

ikke  forstår  indholdet,  jf. afsnittet om  forventningskløften. Det kan derfor diskuteres, om der 

skal  være  flere muligheder  for  revisor  for  at  kommunikere  til  regnskabsbrugerne,  eller  om 

revisorerne måske i højere grad skal være bedre til at fortælle offentligheden om, hvad revisors 

ansvar består  i, og hvilke grundprincipper de arbejder ud  fra. Denne diskussion vil  forsætte  i 

kapitel 7 Perspektivering. 

Derudover  skal det påpeges, at der oftest  indgår et  skøn ved  revisors vurdering af  ledelsens 

forudsætninger  for  bedømmelsen  af,  om  virksomheden  er  going  concern.  Det  kan  derfor 

konkluderes, at  revisor  til  tider skal have nogle bedre muligheder  for at afdække  risikoen  for 

going  concern.  Her  spiller  tidsperspektivet  bl.a.  en  vigtig  rolle,  da  der  er  forskel  på,  om 

revisionspåtegningen  og  herunder  vurderingen  af  going  concern  er  fortaget  en måned  efter 

regnskabsafslutning eller om det eksempelvis er 5 måneder efter, lige inden frist for aflevering 
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til Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen. Det vil som oftest være nemmere for  ledelsen og revisor at 

vurdere om forudsætningen for going concern er til stede, når virksomheden er længere inde i 

det efterfølgende regnskabsår. Dette begrundes ud fra, at ledelsen i virksomheden dermed bør 

have  bedre  forudsætninger  for  at  bedømme  den  resterende  periode  af  regnskabsåret,  da 

resultatet  af  eventuelle  usikkerheder  om  begivenheder  eller  forhold,  som  kan  påvirke 

virksomhedens evne til at forsætte driften, nu kendes. Dette giver ligeledes revisor muligheden 

for at få et bedre grundlag til sin vurdering af ledelsens bedømmelse af going concern. Revisor 

vil derfor efter min vurdering have bedre forudsætninger for at kunne afgive en påtegning der 

indeholder  alle  de  relevante  og  væsentlige  forhold  som  regnskabsbrugerne  skal  gøres 

opmærksomme  på.  Tidsperspektivet  sætter  fokus  på  revisors  revision  af  efterfølgende 

begivenheder,  som  derfor  vurderes  til  at  udgøre  en  væsentlig  del  af  vurderingen  af  going 

concern.    

 

Foruden vigtigheden  i at revisor klart og tydeligt får formidlet alle de relevante og væsentlige 

forhold  i revisionspåtegningen, er det vigtigt, at revisor,  især  i krisetider,  ikke  lader sig påvirke 

af den generelle situation på markedet og dermed risikerer at tage et unødigt forbehold eller 

medtage  en  supplerende  oplysning  om  going  concern.  På  baggrund  af  den  opnåede 

information  kan  det  konkluderes,  at  der  kan  være  store  konsekvenser  for  en  virksomhed, 

såfremt  revisor  tager  forbehold  for  going  concern,  og  dette  dermed  rapporteres  til 

interessenterne. 

Revisor skal derfor som følge heraf være sikker i sin vurdering af, om der skal tages forbehold 

for going concern, og det kan derfor anbefales, at der indhentes en "second opinion" fra anden 

registreret eller statsautoriseret revisor for at sikre, at konklusionen på revisionspåtegningen er 

korrekt.  Det  er  min  vurdering,  at  indhentelse  af  en  "second  opinion"  i  forbindelse  med 

usikkerhed  om  going  concern  kan  være  med  til  sikre,  at  revisors  påtegning  og  dermed 

rapportering  til  omverdenen  bliver  så  retvisende  som muligt,  så  regnskabsbrugerne  har  det 

bedst mulige grundlag at træffe sine økonomiske beslutninger ud fra.  

  



71 
 

6 Konklusion  

I  dette  kapitel  vil  afhandlingens  problemformulering  blive  besvaret.  Besvarelsen  vil  primært 

være  opsummerende,  da  hvert  kapitel  indeholder  en  opsummering  eller  en  delkonklusion. 

Konklusionen vil sammenfatte den teoretiske og praktiske samt analyserende del i afhandlingen 

med henblik på  at besvare  spørgsmålet om, hvordan  revisor  får  afdækket  risikoen  for  going 

concern, samt hvordan resultatet heraf rapporteres til interessenterne. 

 

Det  er  konstateret,  som  led  i  revisors  vurdering  af  going  concern,  at  revisors  kendskab  til 

virksomheden  og  dens  omgivelser  er  essentielt.  Forholdene  og  handlingsplanerne  i 

virksomhederne  er  forskellige  og  afhænger  af  den  individuelle  virksomheds  situation.  Det 

vurderes derfor, at revisor skal være særdeles grundig i sin planlægning af revisionen og særligt 

have fokus på, at kendskab til virksomheden og dens omgivelser er ajourført og fyldestgørende 

for  at  afdække  risikoen  ved  going  concern. Endvidere  vurderes det,  at  revisor  kan minimere 

risikoen ved at have særlig fokus på revision af begivenheder efter status.   

 

Det  er  konstateret,  at  revisor  skal  afgive  en  konklusion  på  regnskabet  og  vurdere,  om 

regnskabet som helhed giver et retvisende billede. Såfremt revisor på baggrund af sin revision 

vurderer, at regnskabet givet et retvisende billede, afgiver revisor en blank påtegning. Såfremt 

der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at forsætte driften, er det konstateret, 

at revisor skal afgive en modificeret påtegning  indeholdende enten en supplerende oplysning 

eller et forbehold for going concern. Det er endvidere konstateret, at i tilfælde, hvor revisor er 

enig i ledelsens vurdering af going concern, er det tilstrækkeligt at revisor i sin påtegning afgiver 

en supplerende oplysning omkring usikkerheden.  

På  baggrund  af  de  praktiske  eksempler medtaget  i  afhandlingen  er  det  konstateret,  at  den 

primære årsag til, at revisor afgiver en påtegning med et forbehold for going concern, skyldes 

manglende revisionsbevis. Dette vurderes efter min overbevisning at have en sammenhæng til 

den  konstaterede  manglende  vejledning  for  netop  dette  område.  Mere  vejledning  til 

virksomhedens  ledelse omkring aflæggelse efter  forudsætningen om going concern ville efter 
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min  vurdering  kunne  bidrage  til  større  forståelse  for,  hvordan  ledelsen  skal  foretage  denne 

bedømmelse. Dette ville muligvis kunne bidrage til, at det grundlag, som  ledelsens udarbejder 

som dokumentation for den forsætte drift, vil kunne forbedres.  

 

Det  er  konstateret,  at  foruden  revisors  rapportering  til  bestyrelsen  i  form  af  et 

revisionsprotokollat,  er  revisionspåtegningen  i  regnskabet  revisors  eneste  måde  at 

kommunikere til interessenterne på. Det vurderes derfor som værende yderst vigtigt, at revisor 

i  påtegningen  klart  og  tydeligt  får  formidlet  alle  relevante  og  væsentlige  forhold,  som  er 

kommet til revisors kundskab i forbindelse med revisionen. 

Det er endvidere konstateret, at det kan få alvorlige konsekvenser for virksomheden, såfremt 

der  i  revisors  påtegning  er medtaget  en  supplerende  oplysning  eller  et  forbehold  for  going 

concern. For at sikre, at revisors påtegning og dermed rapporteringen til interessenterne bliver 

så retvisende som muligt, anbefales det, at revisor  i  forbindelse med vurdering af usikkerhed 

om going concern indhenter en "second opinion" fra en anden registreret eller statsautoriseret 

kollega.  Dette  vil  efter min  vurdering  være med  til  at  sikre,  at  risikoen  for  going  concern 

afdækkes yderligere, og at revisors rapportering vil være så retvisende som muligt, således at 

interessenterne har det bedst mulige grundlag at træffe sine økonomiske beslutninger ud fra. 
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7 Perspektivering  

Som  nævnt  i  afhandlingens  indledning  har  der  som  følge  af  de  mange  konkursramte 

virksomheder  været  større  fokus  fra  offentligheden  omkring  revisors  påtegning.  Den  større 

fokus  har  primært materialiseret  sig  i  form  af  artikler  fra  forskellige medier  om  revisor  og 

dennes arbejde. Flere af artiklerne  indeholder en negativ kritik af revisor og revisors arbejde. 

Artiklerne  underbygger  teorien  om,  at  der  eksisterer  en  forventningskløft,  da  det  i  høj  grad 

tyder på, at omverdenen ikke forstår eller kender tilstrækkeligt til revisors ansvar i forbindelse 

med  vurdering  af  going  concern. Det er på baggrund heraf  fundet  interessant  at diskutere  i 

perspektiveringen, hvilke tiltag, der eventuelt kan gøres for at mindske forventningskløften. 

I flere artikler fremgår det, at når revisor afgiver en påtegning uden forbehold eller supplerende 

oplysning om going concern, forventes det, at virksomheden kan forsætte driften de næste 12 

måneder efter balancedagen. Dette er som udgangspunkt også korrekt rent teoretisk, men som 

det også er beskrevet  i afhandlingen, omfatter revisors vurdering af going concern et skøn af 

fremtidige begivenheder og  forhold,  som eventuelt  kan påvirke  virksomhedens drift. Revisor 

kan  ikke  forudsige  fremtidige begivenheder,  som det også  fremgår  af en  kommentar bragt  i 

Børsen  Opinion  den  4.  februar  2010,  side  2  skrevet  af  Preben  Rasmussen  Høj,  daværende 

administrerende  direktør  for  FRR  (Foreningen  Registrerede  Revisorer  ‐  nu  Dansk 

Revisorforening).  

Problemet med  forståelse  af  revisors  påtegning  bakkes  endvidere  op  af  formanden  for  de 

statsautoriserede  revisorer,  Kurt  Gimsing,  i  en  anden  artikel  fra  Børsen89.  Her  forklarer 

formanden  (gengivet  fra  artiklen)  som  følger;  "ganske  få mennesker  forstår,  hvad  en  blank 

påtegning står for. Den er alene et udtryk for, at en revisor har udført de handlinger, som man 

skal  ifølge de  internationale standarder". Kurt Gimsing giver endvidere  i artiklen udtryk for, at 

han  ikke  mener,  der  er  noget  galt  med  de  internationale  revisionsstandarder  i  denne 

forbindelse.  

Dette er helt i tråd med min egen overbevisning, da det efter min mening i højere grad handler 

om  manglende  forståelse  fra  omverdenens  side  om,  hvad  revisors  ansvar  og  det  udførte 

                                                            
89 Artikel Børsen 27. november 2009 ‐ Revisorers pålidelighed sat på hård prøve, side 2 og 3. 
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arbejde  forinden  afgivelse  af  revisors  påtegning,  består  i  end  reelle  mangler  i 

revisionsstandarden. 

Omvendt  kan man  argumentere ud  fra offentlighedens  generelle  kendskab  til  regnskaber og 

revisionen heraf, at det kan være vanskeligt at forstå, hvordan en virksomhed kan gå konkurs 

eller  få  alvorlige økonomiske problemer, uden  at  revisor har  forudset dette. Baggrunden  for 

dette  skal  efter min mening  ses  i  sammenhæng med,  at  regnskabslæseren  skal  have  et  vist 

kendskab til regnskab for at forstå indholdet i såvel regnskabet som påtegningen90.  

Revisor  har  som  nævnt  i  afhandlingen  et  ansvar  for  at  formidle  det  udførte  arbejde  og 

resultatet  heraf  så  klart  og  tydeligt  som  muligt.  Der  er  i  revisionsstandarderne  fastlagt 

retningslinjer for udformningen af revisors påtegning, hvorfor det efter min vurdering må være 

op  til  revisorerne  selv og deres  interesseorganisation FSR at  forsøge at udvide  forståelsen af 

revisors  arbejde  og  ansvar  i  forbindelse  med  deres  revision  i  håb  om  at  begrænse 

forventningskløften.       

      

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                            
90 Jens O. Elling (2004) ‐ Årsrapporten, side 17 
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 ‐ Revisionsstandarder: 

570 (going concern) 
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77 
 

‐ Cimber Sterling A/S Årsrapport 2009/10: http://investor.cimber.dk 

 

‐ Den Danske Finansanalytikerforening ‐ "Anbefalinger og Nøgletal 2005": 

http://www.finansanalytiker.dk/ 

 

‐ Deloitte ‐ "Deloitte Årsnyt 2009" Deloitte, december 2009: www.Deloitte.dk 

 

‐ Experian, pressemeddelelser: 

5. januar 2010 ‐ http://www.experian.dk/presse/p‐2010‐01‐05‐2009‐saetter‐rekord.html 

4. maj 2010 ‐ http://www.experian.dk/presse/p‐2010‐05‐04‐mange‐konkurser‐i‐april.html  

 

‐ Følgende årsrapporter er fundet ved hjælp af www.businessview.dk: 

Årsrapport for 2009 for Moviefan Scandinavia A/S 

Årsrapport for 2009 for Chempaq A/S 

Årsrapport for 2009 III x Skak A/S 
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9. Bilagsoversigt 

Bilag A ‐ PARKEN, revisors påtegning  

Bilag B ‐ PARKEN, koncernregnskabets note 1 kapitalforhold  

Bilag C ‐ PARKEN, koncernregnskabets note 25 kreditinstitutter  

Bilag D ‐ PARKEN, koncernregnskabets pengestrømsopgørelse  

Bilag E ‐ PARKEN, koncernregnskabets hoved‐ og nøgletal  

Bilag F ‐ Cimber, revisors påtegning 

Bilag G ‐ Cimber, koncernregnskabets note 2 kapital og likviditetsforhold 

Bilag H ‐ Cimber, koncernregnskabets pengestrømsopgørelse 

Bilag I  ‐ Chempaq, revisors påtegning 

Bilag J ‐ Chempaq, ledelsesberetning kapitalforhold 

 



Den uafhængige revisors 
påtegning
Til aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for PAR-
KEN Sport & Entertainment A/S for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2009, side 40-119. Koncernregnskabet og års-
regnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter 
for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og 
årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting 
Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for 
børsnoterede selskaber.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, 
der udarbejdes efter danske oplysningskrav for børsnoterede sel-
skaber, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncern-
regnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med International Financial Reporting Standards 
som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede 
selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udar-
bejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og an-
vendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighe-
derne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde og afgive 
en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede 
selskaber. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet 
og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vo-
res revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. 
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt plan-
lægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke inde-
holder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de 
beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og års-
regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i 
koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformatio-
nen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens ud-
arbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, 

der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af re-
sultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overens-
stemmelse med International Financial Reporting Standards som 
godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede sel-
skaber.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i koncern
regnskabet og årsregnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til ledel-
sens omtale af kapitalforhold i koncernregnskabets note 1, hvoraf 
grundlaget for ledelsens vurdering af fortsat drift fremgår, herun-
der at likviditetsberedskabet er baseret på en ny bankaftale, der 
er betinget af den planlagte aktieemission. Ledelsen vurderer, at 
aktieemissionen gennemføres, og at betingelserne for bankafta-
len vil blive opfyldt, hvorfor koncernregnskabet og årsregnskabet 
aflægges under forudsætning af fortsat drift.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet-
ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregn-
skabet og årsregnskabet.

København, den 26. februar 2010

KPMG   
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab   

Niels Erik Borgbo Søren Christiansen 
statsaut. revisor statsaut. revisor
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Noter
Note 1, Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Regnskabsmæssige vurderinger 
vedrørende koncernregnskabet
Kapitalforhold
Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsæt-
ning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på, 
at koncernen disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsbered-
skab til understøttelse af koncernens daglige drift, betaling af 
koncernens økonomiske forpligtelser samt implementering af 
koncernens strategiplan, herunder planlagte investeringer. Likvi-
ditetsberedskabet er opgjort efter foreliggende bestyrelsesgod-
kendte drifts- og likviditetsbudgetter for koncernen og omfatter 
nettoprovenu fra den planlagte aktieemission samt låneramme 
i ny bankaftale indgået i februar 2010 med koncernens hoved-
bankforbindelse, herunder tilhørende gældsafviklingsplan.

Driftsbudgettet
For 2010 forventes et resultat før dagsværdiregulering af ren-
teswaps og skat i niveauet -100 mio. kr. For 2011 forventes et 
positivt resultat før dagsværdiregulering af renteswaps og skat. 
De væsentligste skøn og forudsætninger for forventningerne til 
drifts- og likviditetsbudgettet er beskrevet i nedenstående afsnit 
om skønsmæssig usikkerhed vedrørende regnskabsposter.

Aktieemission
Som besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 21. de-
cember 2009 er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre en ak-
tieemission på op til nominelt 200 mio. kr. fordelt på aktier á 20 kr. 
pr. stk. Aktieemissionen, med et forventet bruttoprovenu på 500 
mio. kr., er under visse betingelser fuldt garanteret af selskabets 3 
største aktionærer samt hovedbankforbindelsen. Aktieemissionen 
planlægges gennemført i marts 2010 og 90 % af nettoprovenuet 
forventes i henhold til den ny bankaftale at blive anvendt til ned-
bringelse af nuværende gæld til hovedbankforbindelsen.

Bankaftale
Lånerammen i den nye bankaftale udgør 1.407 mio. kr. efter ned-
bringelse med 90 % af aktieemissionens nettoprovenu over for 
hovedbankforbindelsen.

Lånerammen består af bankfaciliteter og realkreditlån som følger:

•  5 års committet revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr. 

• Lån, som afdrages fra 2012-2015, på 387 mio. kr.

•  20-årige realkreditlån, som indeholder 5 års afdragsfrihed, på 
i alt 770 mio. kr. 

Der er til bankaftalen knyttet en ejerskabsbestemmelse, der be-
rettiger hovedbankforbindelsen til at opsige bankaftalen, såfremt 
en ny storaktionær forskellig fra de nuværende storaktionærer, di-
rekte eller indirekte, opnår kontrol med selskabet alene eller sam-
men med en eller flere af de eksisterende storaktionærer. Der er 
derudover ikke knyttet særlige betingelser til bankaftalen ud over 
sikkerhedsstillelser svarende til det i note 30 anførte.

Den ny bankaftale, som er nødvendig for koncernens likvidi-
tetsberedskab, er betinget af gennemførelse af den planlagte 
aktieemission og den omtalte nedbringelse af nuværende gæld 

til hovedbankforbindelsen. Det er bestyrelsens og direktionens 
vurdering, at aktieemissionen gennemføres som planlagt, og 
at forudsætningerne for bankaftalen vil blive opfyldt, således at 
aktie emissionen og den nye bankaftale vil sikre koncernen et til-
fredsstillende kapitalberedskab. 

Det er bestyrelsen og direktionens vurdering, at likviditetsbered-
skabet på baggrund af ovenstående er tilstrækkeligt for moder-
selskabet og koncernen for 2010, og det anses derfor for vel-
begrundet at lægge going concern-forudsætningen til grund for 
regnskabsaflæggelsen for 2009.

Skønsmæssig usikkerhed vedrørende 
regnskabsposter
Måling af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og for-
pligtelser er baseret på skøn over, hvorledes fremtidige begiven-
heder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på ba-
lancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, 
foretages bl.a. for langfristede aktivers levetid, pengestrømme fra 
investeringer samt tilhørende diskonteringssatser, salgsværdier, 
hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser.

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske 
erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige 
efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og 
uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller 
unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan 
opstå. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder 
som ikke kan kontrolleres og føre til, at de faktiske resultater afvi-
ger fra disse skøn. Der er i noterne oplyst om forudsætninger om 
fremtiden og andre skønsmæssige usikkerheder på balanceda-
gen, hvor der er betydelig risiko for ændringer, der kan føre til en 
væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver 
eller forpligtelser inden for det næste regnskabsår.

Skøn anvendt ved måling af regnskabsposterne goodwill og in-
vesteringsejendomme vurderes, at være af særlig betydning for 
koncernregnskabet.

Ændring i foretagne skøn
De foretagne skøn vurderes og opdateres løbende, såfremt der 
indtræffer ændringer i de forudsætninger, der lå til grund herfor 
eller på baggrund af ny viden, efterfølgende begivenheder og til-
svarende. På baggrund heraf foretager bestyrelse og direktion 
vurdering af nedskrivningsbehov. I 2009 er følgende væsentlige 
skøn ændret:

•  Den negative makroøkonomiske udvikling, der er fortsat i 2009, 
forventes at præge 2010. Endvidere er markedet for fitness 
præget af skærpet konkurrence og prispres. Begge faktorer har 
medvirket til, at goodwill vedrørende fitness dk på baggrund af 
værdiforringelsestest er nedskrevet med 160 mio. kr.

•  Den negativt prægede konjunktur har endvidere påvirket marke-
det for udlejning af kontorarealer. Ledelsen har på den baggrund 
vurderet det nødvendigt, at ændre skøn vedrørende forventet 
tomgangsperiode for egne udlejningsarealer samt tidligere af-
hændede kontorarealer solgt med lejegaranti. Konsekvensen 
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t.kr.

      2009 2008

Note 24

Hensatte forpligtelser    

Hensatte forpligtelser 1. januar       47.067 34.255

Årets hensættelse       31.811 21.718

Anvendt af årets hensættelse       -11.570 -8.906

Tilbageførte hensættelser       -5.990 0

Hensatte forpligtelser 31. december      61.318 47.067

   

Hensatte forpligtelser 31. december kan speciferes således:    

Huslejeforpligtelser       22.323 0

Fraflytningsforpligtelser       16.500 16.500

Betingede bonusaftaler       21.833 30.567

Øvrige poster       662 0

Hensatte forpligtelser 31. december      61.318 47.067

   

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:    

0-1 år       13.973 11.331

1-5 år       26.470 19.236

> 5 år       20.875 16.500

Hensatte forpligtelser 31. december       61.318 47.067

Note 25    

Kreditinstitutter    

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:    

Langfristede forpligtelser       1.016.336 1.114.301

Kortfristede forpligtelser       1.101.007 964.921

Gæld i alt       2.117.343 2.079.222

   

Dagsværdi       2.122.163 2.078.927

Nominel værdi       2.125.606 2.087.964

   

Forfaldstidspunkterne for gældsforpligtelserne er som følger:    

0-1 år       1.101.007 964.921

1-5 år       400.367 399.256

> 5 år       615.969 715.045

      2.117.343 2.079.222

Til dækning af renterisici har koncernen indgået renteswaps, jf. note 34.

Noter
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Pengestrømsopgørelse
t.kr.    

      Note  2009 2008 
      12 mdr. 12 mdr.

Nettoomsætning       1.752.191 1.597.904

Omkostninger       -1.446.254 -1.368.533

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital    31 305.937 229.371

Ændring i driftskapital      32 375.307 -180.725

Pengestrøm fra primær drift       681.244 48.646

   

Renteindtægter, betalt       8.901 3.095

Renteomkostninger, betalt       -99.366 -60.350

Pengestrøm fra ordinær drift       590.779 -8.609

Betalt selskabsskat       -5.961 -336

Pengestrøm fra driftsaktivitet       584.818 -8.945

   

Køb af immaterielle aktiver       -28.569 -123.714

Salg af immaterielle aktiver       10.338 59.508

Køb af materielle aktiver       -536.884 -624.218

Salg af materielle aktiver       2.393 1.036

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter     33 0 0

Køb af minoritetsinteresser      33 -26.940 -16.056

Køb af andre kapitalandele      33 0 -7.500

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter     33 0 -41.000

Pengestrøm til investeringsaktivitet      -579.662 -751.944

   

Fremmedfinansiering:    

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser      -48.421 -22.330

Øvrige langfristede gældsforpligtelser      7.768 13.280

Optagelse af gæld til kreditinstitutter      85.810 916.634

Aktionærerne:    

Køb af egne aktier       -260 -266.395

Salg af egne aktier       0 141.121

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet      44.897 782.310

   

Årets pengestrøm       50.053 21.421

Likvider, primo       122.554 101.133

Likvider, ultimo       172.607 122.554

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er i 2009 positivt påvirket med 511,7 mio. kr (-42,6 mio. kr. i 2008) fra salg af feriehuse.
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Hoved og nøgletal for koncernen
mio kr.

   2009 2008 2006/07 2005/06 2004/05 
   (12 mdr.)  (12 mdr.) (18 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.)

Hovedtal     

Indtægter i alt   1.714,2 1.597,9 1.550,1 539,0 462,3

Primært resultat før amortiseringer, 
transferaktiviteter og særlige poster   181,0 177,9 306,9 111,6 88,9

Amortiseringer   5,4 4,9 38,6 1,7 1,5

Resultat af transferaktiviteter   -86,4 -18,5 -39,4 -33,7 -15,3

Særlige poster   -243,0 13,8 -5,6 0,0 0,0

Resultat af finansielle poster   -93,1 -121,7 -61,4 -18,5 -17,1

Resultat før skat   -246,8 46,6 161,9 57,7 55,1

Årets resultat   -239,0 33,6 130,5 41,3 41,7

Langfristede aktiver   2.518,4 2.244,8 1.596,3 1.063,7 955,9

Kortfristede aktiver   393,8 952,6 786,1 191,9 215,6

Aktiver i alt   2.912,2 3.197,4 2.382,4 1.255,6 1.171,5

Aktiekapital   49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Egenkapital   318,5 551,2 664,6 450,5 547,5

Langfristede forpligtelser   1.259,4 1.353,3 395,1 230,3 358,7

Kortfristede forpligtelser   1.334,4 1.292,9 1.322,7 574,8 265,3

Pengestrøm fra driften   584,8 -8,9 69,3 78,5 115,7

Pengestrøm til investering, netto   -579,6 -752,0 -426,6 -51,6 -107,6

Heraf til investering i materielle aktiver  -536,9 -624,2 -256,4 -53,3 -60,6

Pengestrøm fra finansiering   44,9 782,3 404,8 4,2 -27,3

Pengestrøm i alt   50,1 21,4 47,5 31,1 -19,2

     

Nettorentebærende gæld   1.944,7 1.956,7 1.035,6 447,9 337,2

     

Nøgletal     

Overskudsgrad, i %   10,6 11,1 19,8 20,7 19,2

Afkastningsgrad, i % *)   6,2 5,6 8,6 8,9 7,6

Likviditetsgrad, i %   29,5 73,7 59,4 33,4 81,3

Egenkapitalandel (soliditet), i %   10,9 17,2 27,9 35,9 46,7

Indre værdi pr. aktie   129,0 223,3 269,2 182,5 221,8

Udbytte pr. aktie, kr.   0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

Aktiekurs, ultimo   303,00 400,00 1.216,0 948,93 428,94

Egenkapitalforrentning, i % *)   -55,0 5,5 15,6 8,3 8,3

Resultat pr. aktie (EPS), i kr.   -100,93 12,78 50,51 13,96 15,68

Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D), i kr.  -100,93 12,47 49,20 13,79 15,52

Cash Flow Per Share (CFPS), i kr.   236,88 -3,62 18,71 31,81 46,88

Payout ratio, i %   0,00 0,00 0,00 0,00 58,85

Gennemsnitligt antal ansatte   983 764 781 448 439

*) De for 2006/07 anførte tal er beregnet for en 12 måneders periode.

Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (koncernregnskabets note 14). Der henvises til 
definitioner og begreber bagerst i årsrapporten.
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den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Cimber Sterling Group A/S
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Cimber Sterling Group A/S for regnskabsåret 1. maj 2009 - 30. april 2010, side 43-
97. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapital-
opgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Repor-
ting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til koncernregnskaber og årsregnskaber for børsnoterede selskaber.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, og 
afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette 
ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncern-
regnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn-
dighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstem-
melse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision 
i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revi-
sionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. 
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og 
årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er rele-
vante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og 
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. april 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2009 
- 30. april 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysnings-
krav til koncernregnskaber og årsregnskaber for børsnoterede selskaber.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet
Vi henviser til koncernregnskabets note 2 ”Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift”, hvori ledelsen redegør for grundlaget for at aflægge 
koncernregnskabet og årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift, refinansiering af fly, de igangværende projekter om ansøgning om 
lån med delvis statsgaranti (lov nr. 593) samt øvrige tiltag til styrkelse af driften og likviditeten i 2010/11. Bestyrelsen og direktionen vurderer, 
at likviditetsberedskabet under hensyn til de påtænkte tiltag er tilstrækkeligt til at gennemføre driften i 2010/11.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte 
revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i over-
ensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Sønderborg, den 6. juli 2010

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Finn L. Meyer Thorbjørn Bruhn 
statsaut. revisor statsaut. revisor
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Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets 

drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser, modtagne forud-

betalinger og anden gæld.

DEFINITION AF EBITDAR OG EBIT

I resultatopgørelsen er der præsenteret en mellemtotal ’resultat af pri-

mær drift før leasingomkostninger og af- og nedskrivninger m.v.’ Dette er 

også benævnt EBITDAR.  EBITDAR anvendes ofte inden for luftfartsvirk-

somheder som alternativ for EBITDA (ekskl. leasing-omkostninger), idet 

leasing-omkostninger ofte er et alternativ til køb og dermed afskrivninger 

på fly. EBIT defineres som resultat af primær drift, dvs. resultat før finan-

sielle poster. 

2. REgNSKABSMæSSIgE SKøN og VuRDERINgER

Kapital- og likviditets forhold - fortsat drift

Koncernens kraftige vækst i udbudt kapacitet, den generelle økono-

miske udvikling, en stærkt øget konkurrence på billetpriser og udbudt 

kapacitet samt lukning af luftrummet over Danmark på grund af vulkan-

udbruddet på Island, har øget kravene til styring af Koncernens likvidi-

tetsberedskab.

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning om 

fortsat drift.  Ledelsens vurdering heraf er baseret på, at Koncernen 

disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til understøttelse af 

Koncernens daglige drift, betaling af Koncernens økonomiske forplig-

telser i den takt som de forfalder samt implementering af Koncernens 

strategiplan, herunder planlagte investeringer. Niveauet for forudbeta-

linger er  ligeledes en vigtig forudsætning i Koncernens likviditetsbudget. 

Ledelsen vurderer ligeledes at nuværende kredit- og lånefaciliteter kan 

opretholdes. Likviditetsberedskabet er opgjort efter foreliggende besty-

relsesgodkendte drifts-, balance  og pengestrømsbudget for Koncernen. 

Koncernens strategiplan tager udgangspunkt i, at Koncernen har en fly 

flåde i god stand, og hvor det med den nuværende rådighedskapacitet er 

muligt at nå de budgetterede vækst mål en årrække frem.

Koncernen blev i november 2009 noteret på NASDAQ OMX Copenha-

gen. Børsnoteringen sikrede Koncernen et provenu på DKK 275 mio. 

før emissionsomkostninger. Provenuet blev anvendt til nedbringelse 

af leverandørkreditter, finansiering af driftsunderskud samt forøgelse 

af likviditetsreserven. Som følge af de nævnte forhold i indledningen, 

herunder lukningen af luftrummet, er likviditetsreserven yderligere faldet 

siden børsintroduktionen.

For at sikre Koncernens fortsatte kapitalgrundlag og likviditetsberedskab 

er følgende tiltag iværksat:

’Odin’ og ’Thor’

Der er iværksat et program for omkostningsbesparende, indtægtsge-

nererende samt lønsomhedsforbedrende initiativer. Den estimerede 

resultateffekt på helårs basis er senest opgjort til DKK 140 mio, som 

forventes opnået i løbet af 2010/11. På omkostningssiden omfatter 

initiativerne bl.a. midlertidig lønreduktion i hele 2010/11 på 10% for alle 

personalegrupper, ekstra gebyrer, fjernelse af servering på indenrigsru-

ter samt lukning af ikke rentable ruter. Som salgsfremmende initiativer er 

der iværksat ændret prispolitik for servering, bagage, sædevalg mv. samt 

på udenrigsruter er der iværksat et forbedret servicekoncept. Alle tiltag 

er igangsat . 

Kredit i pengeinstitut med delvis statsgaranti

Som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkan-

udbruddet i Island, har en ny lov vedtaget den 4. juni 2010 gjort det 

muligt for rejseudbydere eller rejseformidlere at søge om garanti for 

ekstra kredit i pengeinstitut til dækning af tab. I den forbindelse opgør 

rejseudbyderen eller rejseformidleren det forventede tab på aske skyen, 

hvorefter et pengeinstitut ansøges om lån til dækning af tabet. Pengein-

stituttet ansøger herefter den statslige Vækstfond om garanti for lånet. 

Vækstfonden stiller garanti for 80% af lånet, såfremt rejseudbyderen 

eller rejseformidleren kan godkendes som almindelig kreditværdig. Pen-

geinstituttet har dermed selv en risiko på 20% og finansieringen kræver 

derfor også kreditgodkendelse hos pengeinstituttet.   

Koncernen har besluttet at ansøge om et sådan lån. De relevante infor-

mationer fra Vækstfonden blev tilgængelige primo juli 2010. Ledelsen 

vurderer, at det er overvejende sandsynligt at finansieringen opnås.

Refinansiering af fly

Ledelsen har påbegyndt et refinansieringsprogram af eksisterende 

flyflåde i en kombination af salg, salg- og tilbageleasing samt refinansie-

ring med henblik på at styrke koncernens kapitalgrundlag og likviditets-

beredskab yderligere.

Fremtidsudsigter 2010/11

Koncernens likviditetsberedskab var DKK 60 mio. (bestående af DKK 

57 mio. i likvide midler og DKK 3 mio. i uudnyttet trækningsret i kreditin-

stitut) ved afslutning af regnskabsåret 2009/10. Da det er Koncernens 

forventning, at der opnås finansiering som nævnt i ovenstående afsnit 

om delvist statsgaranteret lån m.v., indgår det forventede provenu i 

selskabets budgetterede kapitalberedskab for 2010/11. Hvis budgetfor-

udsætningerne ændres, herunder ændring i sæsonudsving og dermed  

driftsfinansieringsbehovet, kan likviditetsberedskabet sættes under 

pres, hvilket også er gældende såfremt den forventede finansiering ikke 

opnås, eller at eksisterende kredit- og/eller lånerammer opsiges. 

Sammenfatning

Som følge af askeskyen og de omtalte andre særlige forhold, der har 

noter til KoncernregnsKaBet
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gjort sig gældende siden børsnoteringen, er kapital- og likviditetsbered-

skabet p.t. mindre end planlagt, hvorfor et forbedret kapitalberedskab 

er højt prioriteret. Bestyrelsen og direktionen vil de kommende år fortsat 

arbejde på at styrke driften, likviditeten og kapitalgrundlaget. Det må 

derfor påregnes, at der ikke udbetales udbytte de kommende år.

Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at likviditetsberedskabet 

på baggrund af ovenstående er tilstrækkeligt for moderselskabet og kon-

cernen for 2010/11 derfor er fortsat drift forudsætningen lagt til grund 

for regnskabsaflæggelsen 2009/10.

Skønsmæssig usikkerhed

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og for-

pligtelser kræver vurde ringer, skøn og forudsætninger om fremtidige 

begivenheder. 

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer 

og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændig-

hederne, men som i sagens natur er behæftet med usikkerhed. For-

udsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede 

begivenheder eller omstændigheder kan opstå. 

Koncernen er således underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, 

at de faktiske udfald afviger fra de foretagne skøn.

Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af 

ændringer i de for hold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund 

af ny viden eller efterfølgende begi venheder.

I såvel 2008/09 som 2009/10 har udviklingen i verdensøkonomien og 

de finansielle markeder gjort, at usikker heden på en række nøgleforud-

sætninger om fremtiden, bl.a. renteniveau, salgs volumen, volatilitet m.v., 

er ændret væsentligt i forhold til tidligere år. Følgende faktorer er særligt 

kritiske i forhold til budgetopnåelse: Loadfactor, yield, brændstofpriser 

og dollar kurs.

Skøn, der især er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, er beskrevet 

nedenfor. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Ledelsen vurderer periodisk de regnskabsmæssige værdier af Koncer-

nens aktiver, herunder særligt fly og flydele, for at fastlægge, om der er 

indikationer på værdiforringelse. Der foretages skøn over, om de dele af 

virksomheden aktiverne knytter sig til, vil være i stand til at understøtte 

værdien af anlægsaktiver. Som følge af forretningens karakter, må der 

skønnes over forventede pengestrømme også mange år ud i fremtiden, 

hvilket naturligt indebærer usikkerhed. Der er ultimo 2009/10 foretaget 

en nedskrivningstest af Koncernens anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

viste, at der under de givne forudsætninger ikke er behov for nedskriv-

ning. Der henvises til note 34, hvor også de væsentlige forudsætninger 

fremgår. 

Afskrivninger og scrapværdier på langfristede anlægsaktiver

Langfristede anlægsaktiver indregnes til kostværdi med fradrag af akku-

mulerede afskrivnin ger og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært 

over aktivernes forventede brugstider og under hensyntagen til aktivets 

scrapværdi.

Ledelsen vurderer periodisk hensigtsmæssigheden af brugstider og 

scrapværdier for anlægs aktiverne, herunder især fly og flydele. Vurde-

ringerne baserer sig bl.a. på nuværende stand og estimerede markeds-

værdier, økonomiske benefit prognoser og historiske industri trends. De 

fremtidige forventede anvendelsesmuligheder og scrapværdier kan vise 

sig at være urea liserbare, hvilket kan medføre behov for revurdering af 

resterende brugstider og scrapværdier samt i øvrigt medføre behov for 

nedskrivninger eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Vedligeholdelsesforpligtelser på leasingkontrakter for fly

Leasingkontrakterne indeholder bestemmelser om, at fly skal tilbagele-

veres i en given stand til leasinggiver. Dette betyder, at der løbende skal 

foretages vedligeholdelsesarbejder for at sikre dette krav. Hensættelsen 

foretages baseret på forventede omkostninger og forudsæt nin ger om 

omfanget af vedligeholdelsesarbejdet. 

Udskudt skatteaktiv

Der er i balancen indregnet udskudt skatteaktiv der ventes begyndt ud-

nyttet i 2012/13 og fuldt anvendt efter 7 år. Vurderingen af udnyttelsen, 

er baseret på estimater for periodens årlige resultater før skat. Ved æn-

dringer i forudsætninger ændres estimaterne og vurderingen er derfor 

behæftet med usikkerhed.

Hensættelse til omkostninger i forbindelse med askskyen

Der er foretaget hensættelser til estimerede omkostninger til hotel, 

forplejning, refundering af billetter og andre følge omkostninger afledt 

af askeskyen der opstod som følge af vulkanudbruddet på Island. Som 

grundlag for hensættelsen, er der udarbejdet estimater for hver om-

kostningsgruppe. De endelige realiserede omkostninger kan afvige fra 

estimaterne. 

Anvendt regnskabspraksis

Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager le-

delsen vurderinger ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have 

væsentlig indvirkning på de i regnskabet ind regnede beløb. 

Sådanne vurderinger omfatter bl.a., hvorvidt leasingkontrakter skal be-

handles som operatio nelle eller finansielle leasingaftaler.

noter til KoncernregnsKaBet
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pengestrøMsopgørelse

tdKK   2009/10 2008/09

Resultat før skat  -308.735 -79.135

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:    

   Afskrivninger   115.532 93.841

   Andre ikke-kontante driftsposter, netto  -11.280 5.301

   Hensatte forpligtelser  29.001 5.622

   Finansielle indtægter  -6.702 -1.472

   Finansielle omkostninger  21.100 78.888

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital   -161.084 103.045

Ændring i arbejdskapital:    

   Varebeholdninger  1.897 -21.311

   Tilgodehavender  21.319 -20.137

   Leverandører, forudbetalinger og anden gæld   97.220 120.867

Pengestrøm fra primær drift  -40.648 182.464

Renteindtægter, modtaget  524 1.111

Renteomkostninger, betalt  -21.100 -29.338

Betalt selskabsskat  0 92

Pengestrøm fra driftsaktivitet  -61.224 154.329

Køb af immaterielle aktiver  -1.039 -10.427

Køb af materielle aktiver  -85.557 -79.083

Salg af materielle aktiver  16.952 3.390

Salg af aktiviteter  0 2.450

Ændring i langfristede andre tilgodehavender  -5.374 -11.847

Ændring i værdipapirer  -3.947 851

Pengestrøm til investeringsaktivitet  -78.966 -94.666

Fremmedfinansiering:    

   Ændring i gæld til kreditinstitutter m.v.  -68.727 -57.195

   Aktieemission   261.775 0

Aktionærerne:

   Udbetalt udbytte inkl. omkostninger  0 0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  193.048 -57.195

Årets pengestrøm  52.858 2.468

Likvider, primo  4.282 1.814

Likvider, ultimo  57.140 4.282
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Bilag I - Chempaq, Revisors påtegning



Bilag I - Chempaq, Revisors påtegning



Bilag J - Chempaq, Ledelsesberetning kapitalforhold



Bilag J - Chempaq, Ledelsesberetning kapitalforhold
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