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Executive Summary

During the last couple of years there has been a global financial crisis. The crisis has resulted in a

great increase in bankruptcies. In Denmark the number of bankruptcies in 2010 increased with 13.3

% compared to 2009, and was at it highest in the end of 2010. As an effect of the increase in bank-

ruptcies the media has focused on the companies’ ability to comply with the going concern condi-

tion. The media’s focus on the going concern condition has visualized the expectation-gab between

the auditors and the financial statements user.

The going concern condition is one of the conditions, that the auditor always shall asses before they

can obtain a reasonable assurance whether the financial statement are free from material misstate-

ment, and thereby express an opinion on the financial statement. The requirements to the auditor,

regarding collecting auditing evidence and whether the collected evidence is sufficient to approve

the financial statement, is outlined in the Danish “Revisionsvejledninger”. Because it is require-

ments to the auditor, it cannot be expected that the user of the financial statement has sufficient

knowledge with these, to being able to form the right expectations concerning the work the auditor

have to perform according to the “Revisionsvejledninger”. The consequence of the users of the fi-

nancial statements the missing knowledge is that there is a significant risk for the users forming

wrong expectations, and thereby the expectation-gab occurs.

The main object of this dissertation is to analyze the opportunity to reduce the expectation-gab con-

cerning the financial statement users’ understanding of the work the auditors perform to being able

to provide the financial statement with an auditor’s opinion without modifications. To support the

analysis the dissertation will give a profound review of relevant theory, during the review the dis-

sertation will draw out some hypotheses that will form the basis for the analyze.

Chapter two generally describes the concept of going concern and what Danish legislation the audi-

tor is subject to. The same chapter outlines the importance of the company’s ability to comply with

the going concern condition and when the going concern assessment should be performed.

Chapter three is focused on the subsistence of auditing through the principal/agent theory. Further-

more this chapter goes through the different types of reports the auditor can use including how the

auditor can modify their report with qualification, at the same time the chapter deals with the man-

agements and auditors responsibilities.
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Chapter four describes the expectation-gab theory and introduces the term expectation-performance

gab. By adding the performance approach to the expectation-gab it visualizes that the expectation-

gab is split between what the society expect of the auditor and what their actual perception of the

auditors’ performance is. At the same time the split will visualize who the effort to reduce the ex-

pectation-gab should be performed against.

The result of the analysis visualizes the expectation-gab between the auditor and the user of the fi-

nancial statement. The analysis makes clear that the expectation-gab is dual gab that consists of

both an expectation and performance part. By identifying the two parts it becomes possible to focus

the effort to reduce the gab. The need for this focus occurs because it is different kind of work that

has to be performed to reduce the two parts. The expectation part consists of inconsistencies of the

audit performance between the users of the financial statement and the auditor. One of the ways to

reduce this part can be to change legislation so it will be easier to understand, and gives the auditor

more communication options. The performance part consists of the users misunderstanding of what

the auditors’ responsibility is and what work there have to be performed to meet the requirements

for auditors role. To reduce this part, auditor has to educate the users of the financial statements,

and thereby effect their formation of expectations.
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1. Indledning

1.1 Motivation

Igennem de seneste år har der været global finanskrise. Denne krise har medført, at konkurserne i

Danmark er steget stødt i løbet af de sidste fem år1. I 2010 blev der registreret 6.662 konkurser,

hvilket er 13,3 % mere end i 2009. Men samtidig er der også positive tendenser at tyde i 2010, kon-

kurserne i december 2010 faldt med 5,7 % i forhold til december 2009 herudover blev der stiftet 4,8

% flere nye selskaber i 2010 end i 20092. Disse tendenser kan tyde på, at vi i Danmark kan håbe på,

at det er de mere positive markedskræfter, der tager over og, at vi bevæger os ud af finanskrisen.

Finanskrisen har blandt andet øget mediernes fokus på selskabers going concern muligheder samt

hvem der har ansvaret for going concern vurderingen. Denne øgede mediefokus har synliggjort den

generelle forventningskløft, der er mellem regnskabsbruger og revisor. Der er i løbet af finanskrisen

blevet skrevet mange artikler omkring going concern, artiklerne er oftest ikke særlig positivt stillede

omkring revisors udførte arbejde samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor i denne forbin-

delse. Som svar på denne negative omtale har administrerende direktør i FSR Charlotte Jepsen og

formand for FSR Kurt Gimsling deltaget i en debat i Dagbladet Børsen, hvor de har udtalt

”En revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos lægen.

Det er fornuftigt og nødvendigt, men det er jo ikke en garanti for,

at man ikke falder om af en blodprop 14 dage efter”3

Udtalelsen viser tydeligt den forventningskløft, der er mellem regnskabsbruger, og det arbejde revi-

sor udfører i forbindelse med den lovpligtige revision. Samtidig viser de generelle tendenser i mar-

kedet, at flere og flere banker og virksomheder ønsker, at revisor deltager i møder vedrørende virk-

somheders kreditvurdering4. Denne udvikling skyldes blandt andet, at virksomheder oplever, at det

er blevet vanskeligere at opnå samme kreditværdighed nu som før krisen5. Samtidig tillægger ban-

kerne årsrapporterne og budgetterne mere troværdighed, hvis disse bliver præsenteret af revisor.

1 Se bilag 1 for udvikling i konkurser i perioden 2006 - 2010
2 ”2010 satte konkursrekord”
3 Debatindlæg Dagbladet Børsen 9.6.2009
4 ”Gode virksomheder får fortsat nej til lån”, ”Revisor er god at have med i banken”
5 ”Revision i en krisetid”
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1.2 Formål og målgruppe

Formålet med afhandlingen er at skabe et overblik over den generelle forventningskløft mellem

regnskabsbruger og revisor samt at skabe et billede af erhvervsrådgiveres forståelse af revisors ud-

førte arbejde i forbindelse med påtegning af en årsrapport. Afhandlingen skal opfattes som et ind-

læg i den forsatte debat om forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor, samt konse-

kvenserne heraf i forbindelse med kreditvurdering i bankerne.

Afhandlingen henvender sig primært til andre studerende på samme akademiske niveau på handels-

højskoler som inspirationskilde, og til de der finder emnet interessant eller relevant for deres arbej-

de eller studie.

1.3 Problemformulering

Ud fra ovenstående tendenser vil afhandlingen søge at belyse, hvilke faktorer der udgør for-

ventningskløften mellem regnskabsbrugernes forståelse af årsrapporter, herunder det arbejde revisor

udfører for at forsyne årsrapporten med en blank revisionspåtegning efter afsluttet revision.

Med afsæt i ovenstående problemområder fastsættes følgende hovedproblemstilling:

”Kan man begrænse forventningskløften mellem regnskabsbruger

og revisor i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og

revisors påtegning i relation til going concern”

Ovenstående hovedspørgsmål vil blive belyst ved hjælp af nedenstående delspørgsmål.

− Hvilken lovregulering er der omkring going concern?

− Hvilke krav er der til henholdsvis ledelsens og revisors arbejde i forbindelse med vurdering af

going concern forudsætningen?

− Hvordan er regnskabsbrugers forståelse af revisionspåtegningen?

− Hvad skaber forventningskløften?

1.4. Afgrænsning og begrebsfastlæggelse

Der er i problemformuleringen foretaget overordnede afgrænsninger for problemstillingen. Der vil

gennem afhandlingen blive foretaget yderligere naturlige afgrænsninger for at sikre den faglige

dybde inden for de valgte rammer. Ud over denne naturlige afgrænsning har det været nødvendigt at

foretage yderligere afgrænsninger, der vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.
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1.4.1. Lovregulering

Afhandlingen afgrænses til kun at behandle going concern ud fra et dansk perspektiv, det vil sige, at

der som udgangspunkt vil blive behandlet dansk lovgivning, samt øvrig regulering inden for områ-

det going concern. Dog vil der, i det omfang det er relevant, blive inddraget øvrig international lov-

givning.

FSR sendte i juli 2009 de første 14 ”nye” revisionsstandarder i udkast6. Revisionen af de pågæl-

dende standarder er en del af IFAC’s ”Clarity Project”, hvor ISA’erne bliver omformuleret og opda-

teret. Oprindelig blev ikrafttrædelsesdatoen for de nye revisionsstandarder fastsat til, at gælde for

regnskaber, der starter den 15. december 2009 eller senere. Denne dato svarer til den implemente-

ringsdato, der er fastsat af IFAC, men da EU endnu ikke har godkendt oversættelserne, er imple-

menteringen blevet skudt til regnskaber, der starter den 15. december 2010 eller senere7. Ændrin-

gerne i de nye standarder medfører ikke omskrivninger, der vil ændre praksis inden for de pågæl-

dende områder, hvorfor behandlingen af de nye standarder vil blive berørt i afhandlingen i det om-

fang, det er relevant, men der vil ikke blive foretaget en dybdegående analyse heraf.

Endvidere vil afhandlingen ikke behandle retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for

revisorer) 2010 med ikrafttrædelse 1. januar 2011, da de nye retningslinjer ikke har medført æn-

dringer til lovgivningen8. Ved væsentlige ændringer i forhold til tidligere retningslinjer vil disse

kort blive berørt, i det omfang det vurderes at være relevant.

1.4.2. Virksomhedsformer

Da afhandlingen som udgangspunkt behandler gældende dansk lovgivning, vil denne kun behandle

de virksomhedsformer, der er omfattet af årsregnskabsloven. Dermed vil specielt lovgivning for

eksempel finansielle virksomheder, virksomheder der er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen

eller lov om kommunernes styrelse ikke blive behandlet i indeværende afhandling.

1.4.3. Revisoransvar

Afhandlingen vil ikke behandle specifikke lovgivningsmæssige krav til eksempelvis bødestørrelser i

relation til revisoransvar, den vil på et mere overordnet niveau beskrive de krav, der er til ledelsen

samt revisor.

6 Følgebrev FSR juli 2009 bilag 2
7 FSR Faglig information 14.09.10 – Danske revisionsstandarder, bilag 3
8 Retningslinjer for revisors etiske adfærd 2010 s. 2
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1.4.4. Generel afgrænsning

Afhandlingen vil ikke dybdegående behandle og analysere de regnskabsmæssige konsekvenser, der

er i situationer, hvor et selskab ikke kan opfylde going concern princippet, og dermed vil skulle

anvende realisationsprincippet ved aflæggelse af årsrapporten.

Herudover vil revisors ikke offentlig tilgængelige rapporteringsmuligheder, som eksempelvist revi-

sionsprotokollater og management letter, ikke blive behandlet.

Samtidig behandler afhandlingen kun de situationer, hvor det vil være relevant for virksomhederne

at skulle modtage kredit fra en uafhængig tredje part, hermed menes kreditinstitutter. Afhandlingen

vil derfor ikke omfatte de situationer, hvor hovedaktionærer eller holdingselskaber afgiver tilbage-

trædelseserklæringer.

Dataindsamling og behandling til afhandlingen er stoppet pr. d. 1. april 2011. Materiale samt hæn-

delser efter denne dato vil derfor ikke blive behandlet.

1.4.5. Clarity project

IAASB afsluttede i 2009 clarity projektet som bestod af en omfattende gennemgang af de gamle

ISA’er. Før at alle standarderne kunne implementeres var det nødvendigt at opnå en godkendelse

fra EU, dette har resulteret i at FSR først har udsendt alle de nye standarder d. 30. april 2011. Pro-

jektet har bestået i en clarificering eller ajourføring af gamle standarder samt tilføjelse af enkelte

nye standarder. I de clarificerede standarder er der sket en omskrivning og præcisering af de gamle

standarder, hvor der i de ajourførte standarder er sket reelle nyskabelser9.

Igennem afhandlingen har jeg refereret til de gamle RS’ere, da jeg har afsluttet dataindsamling og

behandlingen heraf pr. 1. april 2011. Den væsentligste RS’er for min afhandling er RS 570, jeg har

derfor sammenhold referencer og konklusioner baseret på RS 570 med den nye ISA 570. Da der er

foretaget en clarificering af denne standard, i forbindelse med Clarity project10, er der ikke nogen

reelle ændringer her til, jeg har derfor valgt at bibeholde referencerne til RS 570. I de tilfælde hvor

jeg har fundet det relevant har jeg i fodnoter forklaret eventuelle begrebsmæssige ændringer eller

lignende.

9 Revisionsteknisk udvalgs notat om 37 nye standarder om kvalitetsstyring og revision

10 Følgebrev ajourførte/omskrevne standarder januar 2010 (FSR), bilag 4
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1.5 Model- og metodevalg

1.5.1. Teoretisk og empirisk metode

Afhandlingen vil være en eksplorativ opgave, hvilket betyder, at hensigten med afhandlingen er at

udforske de krav, der er i lovgivningen og revisionsstandarder vedrørende going concern. Disse

krav vil blive sammenholdt med erhvervsrådgiveres brug af virksomhedernes årsrapporter, samt

hvordan denne anvendelse påvirker den generelle forventningskløft mellem revisor og regnskabs-

bruger i forbindelse med going concern vurderingen.

Afhandlingen vil skabe to typer af viden, den vil skabe en generel viden om forståelsen af de gæl-

dende regler for going concern samt den generelle forventningskløft. Dertil vil den skabe en speci-

fik viden om, hvordan erhvervsrådgivere forstår revisors rolle i forbindelse med revision af en års-

rapport. Denne specifikke viden vil blive underbygget af en spørgeskemaundersøgelse til erhvervs-

rådgivere i de største danske banker. Denne undersøgelse er udarbejdet for at opnå et kendskab til

deres forståelse af årsrapporter, samt i hvilket omfang denne forståelse påvirker forventningskløf-

ten.

Der er tidligere lavet en kvantitativ undersøgelse af revisionspåtegninger for konkursramte virk-

somheder i 2008 samt første kvartal 2009. I denne undersøgelse vurderes det, om revisor har taget

de nødvendige forbehold, eller afgivet de korrekte supplerende oplysninger. Denne undersøgelse er

blevet anvendt som grundlag for nogle af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket med-

fører, at samlede konklusioner vil være baseret på kvalitative såvel som kvantitative undersøgelser.
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1.5.2. Struktur

Overordnet er der foretaget en opdeling af afhandlingen, i henholdsvis et teoretisk område og en

analyse der vil være baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Strukturen for opgaven er vist i ne-

denstående figur:

Figur 1 Opgavestruktur (egen tilvirkning)

I teoriafsnittene vil der blive opstillet forskellige hypoteser, der har til formål at koble den teoretiske

gennemgang sammen med analysen. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive brugt til at understøtte

analysen af de opstillede hypoteser.

1.6 Undersøgelsesdesign og informationsindsamling

Materialet, der ligger til grund for afhandlingen, kan opdeles i to:

Eksternt udarbejdet materiale

En del af det materiale, der ligger til grund for afhandlingen, er eksternt udarbejdet materiale, der er

offentligt tilgængeligt i form af artikler, undersøgelser eller faglitteratur. Informationssøgningen for
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materialet er sket via internet baserede søgedatabaser og Copenhagen Business School’s (CBS) bib-

liotek.

Spørgeskemaundersøgelse

Udover det eksternt tilgængelige materiale har jeg udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som

sammen med det eksternt tilgængeligt materiale danner grundlag for konklusionen for de hypoteser,

der er opstillet i afhandlingen.

1.7. Kildekritik

Der bliver anvendt national og international regulering (ÅRL, RS, RV og ISA standarder) i afhand-

lingen, hvilket i princippet ikke kan kritiseres, da disse kan sidestilles med gældende lovgivning og

således er de regler og normer, under hvilke revisorer og regnskabsaflæggere er underlagt.

Herudover er der anvendt andres undersøgelser uden fuld indsigt i den videnskabelige berigtigelse

af undersøgelserne, hvorfor eventuelle fejl i disse undersøgelser også vil blive gengivet i denne af-

handling. Det er dog min overbevisning, at jeg kun har anvendt undersøgelser, udtalelser med vide-

re fra personer og virksomheder, der anses for at være valide.

De kilder, der er anvendt i afhandlingen, er vurderet at være objektive. De kilder, der kunne vur-

deres som subjektive, er forsøgt verificeret ved blandt andet at finde anden understøttende litteratur,

så som øvrige artikler eller undersøgelser. Afhandlingen tager så vidt det har været muligt udgangs-

punkt i materiale af nyere dato, ved brug af kilder af ældre dato er der foretaget en vurdering af på-

lideligheden.

Spørgeskemaet er udarbejdet med en forventning om, at respondenterne har et vist kendskab til

regnskabsterminologi, samt omkring den praktiske anvendelse af going concern forudsætningen.

Samtidig bliver flere af spørgsmålene stillet fra forskellige vinkler, denne spørgeteknik kan vildlede

respondenterne og medføre, at de misforstår spørgsmålet. Spørgeskemaet er udarbejdet til at identi-

ficere alle forhold, der er relevante for analysen af de hypoteser, der er opstillet i teoriafsnittene.

Dette medfører, at det ikke er udtømmende med hensyn til at identificere alle aspekter af forvent-

ningskløften. Disse forhold kan medføre, at spørgeskemaundersøgelsen indeholder en vis statistisk

usikkerhed.
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2. Going Concern

2.1. Begrebet going concern

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

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

aktiviteter i en overskuelig fremtid. RS 570 beskriver, at fortsættelse af driften betyder, at virksom-

heden ikke må have til hensigt eller blive tvunget til at likvidere, indstille aktiviteter eller søge be-

skyttelse mod kreditorer.

Going concern begrebet er indarbejdet, som en grundlæggende forudsætning i ÅRL § 13. De grund-

læggende forudsætninger i henhold til ÅRL skal overholdes, før et regnskab kan siges at være retvi-

sende, og det dermed vil være muligt for revisor at afgive en blank revisionspåtegning på årsrappor-

ten.

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

heden forventer at kunne fortsætte driften. Denne værdiansættelse ændres væsentligt, hvis det vur-

deres, at selskabet ikke kan opfylde going concern forudsætningen. I de tilfælde, hvor going con-

cern forudsætningen ikke kan opfyldes, skal ledelsen vælge at opgøre årsrapporten efter andre me-

toder, heriblandt skal aktiverne opgøres til realisationsværdi. Samtidig må det forventes, at der må

foretages yderligere hensættelser til omkostninger til omstrukturering, samt eventuelle tab på tilgo-

dehavender, da virksomheden vil være tvunget til at realisere disse. Tvangsrealisering af aktiverne

betyder, at disse ikke kan optages til samme værdi som tidligere, og medfører derfor som hovedre-

gel, at en negativ regulering vil påvirke virksomhedens resultat11.

2.1.1. Going Concern som grundlæggende forudsætning

Det er et grundlæggende krav i henhold til ÅRL, at et årsregnskab skal udtrykke et retvisende bille-

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

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

deres økonomiske beslutninger.

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

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

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

11 Kommentarer til ÅRL § 13 stk. 1, 4 kommentar 149-150
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Det er i henhold til ÅRL selskabets ledelse, der aflægger årsrapporten og dermed har ansvaret for, at

de grundlæggende forudsætninger opfyldes, og årsrapporten dermed vil være retvisende. Det er så

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

give yderligere oplysninger eller fravige ÅRL’s bestemmelser, såfremt dette gør, at regnskabet bli-

ver mere retvisende.

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

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

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

angives en vejledning i indhold, samt graden af sikkerhed i forbindelse med vurdering af going con-

cern. Samtidig er der ikke udarbejdet en dansk eller international regnskabsstandard, omhandlende

going concern. Det nærmeste man kommer, er IAS 1 (revised 2007), RV 1 samt RV for mindre

virksomheder, hvor going concern kort er beskrevet. Dog fremgår det af RV 1, at ”hvor dybdegåen-

de going concern vurderingen skal være, afhænger af den enkelte virksomheds forhold”

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

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

ning, indgår i den daglige styring af virksomheden, og det derfor ikke er nødvendigt at udarbejde en

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

virksomhedens finansielle stilling efter balancedagen kan betyde, at årsregnskabets grundlæggende

forudsætning om going concern ikke længere er opfyldt og at årsregnskabet derfor må udarbejdes

under hensyntagen hertil”. Det fremgår hermed af RV 4, at vurderingen af going concern skal fore-

tages frem til godkendelse af årsrapporten.

2.1.2. Tidsmæssig placering af vurdering af going concern forudsætningen

I henhold til RV 1 og IAS 1 skal ledelsen foretage en vurdering af, om hvorvidt det er relevant, at

regnskabet udarbejdes efter going concern forudsætningen. Ledelsen skal ved denne vurdering tage

hensyn til al given information om den overskuelige fremtid, for en periode på i det mindste, men

ikke begrænset til, 12 måneder efter balancedagen.

Det fremgår af RS 570, at revisor skal anvende samme periode, som ledelsen i forbindelse med de-

res vurdering af going concern. Hvis det er tilfældet, at ledelsen ikke lever op til kravene om mini-

mum en 12 måneders periode efter balancedagen, skal revisor anmode om at forlænge den pågæl-

dende periode frem til 12 måneder.
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I de tilfælde, hvor ledelsen nægter at udvide perioden for going concern vurderingen, skal revisor

modificere revisionspåtegningen på grund af begrænsning i revisionens omfang. Denne mulighed

skal dog overvejes, da det kan være muligt for revisor at opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis

på anden måde. Dette kan være tilfældet, hvis virksomheden historisk set har overskudsgivende

aktiviteter og let adgang til finansieringskilder og der ikke er nogen indikation af, at disse forhold

skulle være væsentlig ændret.

For at regnskabsbruger skal opnå den rette forståelse for den tidsmæssige placering af revisors og

ledelsens going concern vurdering, kan der søges inspiration i RV 4 ”Efterfølgende begivenheder”.

Den seneste ajourføring af RV 4 er foretaget i 2002, hvilket betyder, at de ændringer indførslen af

RS 570 i 2004 har medført, ikke er indarbejdet heri12. Dermed opstår en mulighed for begrebsfor-

virring mellem revisor og regnskabsbruger med hensyn til, hvilken periode der er omfattet af going

concern vurderingen. Dette skyldes, at det fremgår af RV 4, at den omfattede vurderingsperiode

skal gælde 12 måneder fra påtegningstidspunktet, i stedet for fra balancedagen. Ændringen af vur-

deringsperioden skete i forbindelse med indførsel af RS 570, som erstatning for RV 6, og bliver

begrundet med, at ændringen stemmer overens med international regnskabspraksis13. Regnskabs-

bruger opnåede dermed tidligere en større sikkerhed i ledelsens og revisors going concern vurde-

ring, end efter indførslen af RS 570, da revisors going concern vurdering tidligere gjorde sig gæl-

dende frem til den endelige godkendelse af årsregnskabet, hvilket kan ske op til 5 måneder efter

balancedagen. Det kan derfor diskuteres, om der i forbindelse med denne ændring er sket en an-

svarsfraskrivelse fra revisor samtidig med, at grundlaget for misforståelser mellem revisor og regn-

skabsbruger er væsentlig forøget, da det ikke er den samme vurderingsperiode for going concern,

der fremgår af revisionsstandarden og regnskabsvejledningen.

2.2. Lovregulering vedrørende revision af going concern

2.2.1. Dansk lovregulering

Som tidligere nævnt, udgøres den danske lovregulering for regnskabsudarbejdelse af årsregn-

skabsloven, revisionsvejledninger og standarder. Revisors arbejdsramme reguleres primært af ”lov

om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” (herefter revisorloven), loven er trådt i kraft

med virkning fra 1. juli 2008, med enkelte undtagelser14.

12 Da der ikke er sket nogen indholdsmæssige ændringer ved indførslen af ISA 570, er der ikke yderligere nyskabelser
der er med til at skabe yderligere begrebsforvirring.
13 Følgebrev udkst til revisionsstandard RS 570, bilag 5
14 Revisorloven § 55
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2.2.1.1. Revisionsstandarder

Danske revisionsstandarder udsendes af FSR’s revisionstekniske udvalg. Disse standarder erudar-

bejdet i overensstemmelse med de internationale standarder, der bliver udstedt af IFAC. De revisi-

onsstandarder, der er gældende i Danmark, er tilpasset dansk lovgivning i de tilfælde, hvor dansk

lovgivning stiller større krav til revisors arbejde end de internationale standarder.

Som tidligere beskrevet, er der ikke udarbejdet en dansk eller international regnskabsstandard, der

beskriver omfanget af revision i forbindelse med vurdering af going concern. Dermed bliver revisor

nødt til at søge inspiration i flere forskellige revisionsstandarder ved vurdering af dybden af going

concern vurderingen.

2.2.1.2. Clarity Project

I perioden 2004 – 2009 har IFAC’s uafhængige standard udarbejdende enhed IAASB været i gang

med det såkaldte ”Clarity Project”. Projektet bestod i en omfattende gennemgang af de gamle

ISA’er, og i denne forbindelse en ajourføring og en forbedring af de enkelte standarder. IAASB

fremhæver følgende forbedringer af ISA’erne som følge af ”Clarity Project”15:

− Identifikation af revisors overordnede formål, ved udførsel af revision i henhold til ISA’erne.

− Fastsætte et formål i hver ISA, og fastlægge revisors forpligtigelser i henhold til formålet.

− Præcisere de forpligtigelser der fra ISA’erne pålægges revisor, og det sprog der bliver brugt i

forbindelse med kommunikation af disse krav.

− Eliminering af eventuelle uklarheder omkring de krav revisor skal opfylde

− Forbedring af den overordnede læsbarhed og forståelighed af ISA’erne gennem strukturelle og

tekniske forbedringer

IAASB fastsatte ikrafttrædelsesdatoen for regnskaber, der begyndte 15. december 2009 eller senere,

men grundet manglende godkendelse fra EU16 samt yderligere behov for tilpasning af erklærings-

bekendtgørelsen, har FSR set sig nødsaget til at udskyde implementeringen af de nye standarder til

regnskaber, der begynder 15. december 2010 eller senere17. Det fremgår dog af samme skrivelse, at

der er mulighed for førtidsimplementering af RS 1 – RS 800, dog ikke omfattende ISA 700 – ISA

706, dermed skal revisors påtegninger stadig følge RS 700 – RS 701.

15 http://web.ifac.org/clarity-center/index
16 D. 30. april 2011 har FSR offentliggjort alle de nye ISA standarder, da der er opnåede den nødvendige godkendelse
fra EU. Tilpasningen af erklæringsbekendtgørelsen mangler dog stadig.
17FSR Faglig information 14.09.10 – Danske revisionsstandarder, bilag 3
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2.3. Sammenfatning

For at en årsrapport kan være retvisende i henhold til dansk og international lovgivning, skal de

grundlæggende forudsætninger være opfyldt. En af disse forudsætninger er going concern forud-

sætningen. Der er i ÅRL ikke indarbejdet en uddybende forklaring af, hvad begrebet going concern

dækker over, hvilket medfører, at der heller ikke er nogen beskrivelse af, hvilke faktorer der skal

tages stilling til i forbindelse med ledelsens vurdering, samt med hvilken grad af sikkerhed denne

vurdering skal udarbejdes. Denne manglende vejledning til virksomhedsledelsen og revisor vurde-

res samtidig at have effekt på regnskabsbrugers forståelse af going concern forudsætningen, og

danner derfor grundlag for nedenstående hypotese:

Hypotese 1 ”Respondenterne har ikke tilstrækkelig kendskab til going concern

forudsætningen til, at kunne vurdere denne.”

Det er ledelsens ansvar at foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften i en

overskuelig fremtid. Denne vurdering skal som minimum dække over en 12 måneders periode. Ef-

ter at ledelsen har foretaget denne vurdering, er det revisors ansvar at vurdere, hvorvidt de forud-

sætninger. der er lagt til grund for vurderingen, er hensigtsmæssige. Herudover skal revisor sikre

sig, at vurderingsperioden dækker over en periode på minimum 12 måneder, hvis det ikke er tilfæl-

det, skal revisor anmode om en forlængelse af vurderingsperioden. I tilfælde af at ledelsen nægter at

forlænge vurderingsperioden, vil det blive anset som en begrænsning i revisionens omfang og vil

medføre, at det ikke vil være muligt for revisor, at forsyne årsrapporten med en blank påtegning.

Der er dog grundlag for begrebsforvirring for regnskabsbruger da det fremgår af RV 4, at going

concern vurderingsperioden ikke kun skal gælde fra balancedag til balancedag men skal omfatte

perioden frem til godkendelse af årsrapporten. Grunden til, at det fremgår således af RV 4 er, at den

seneste ajourføring heraf er sket i 2002, dermed er ændringerne, som indførslen af RS 570 medfør-

te, ikke medtaget18. Ændringerne som følge af RS 570 er væsentlige i forbindelse med regnskabs-

brugers forståelse af revisors arbejde, i relation til going concern vurderingen. Det her fremgår af

RS 570, at vurderingsperioden skal dække fra balancedagen og minimum 12 måneder frem. Der-

med tyder det på, at der ved indførslen af RS 570 er sket en begrænsning i revisors ansvar, da vur-

deringsperioden er blevet formindsket med op til 5 måneder.

18 Da der ikke er sket nogen indholdsmæssige ændringer ved indførslen af ISA 570, er der ikke yderligere nyskabelser
der er med til at skabe yderligere begrebsforvirring.
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3. Revisors rolle

3.1. Principal/agentteori

Da revision er en lovpligtig ydelse, har der været debat omkring, hvorvidt eksistensgrundlaget for

revisorprofessionen ville forsvinde, hvis det lovgivningsmæssige krav blev ophævet. En gennem-

gang af principal/agentteorien (herefter benævnt agentteori) viser, at der er et grundlæggende behov

for revision i det danske samfund, uanset om det er lovpligtigt eller ej.

Agentteorien er ikke en decideret revisionsteori, men i højere grad en grundlæggende teori om øko-

nomiske transaktioner mellem to parter, principalen og agenten. Samtidig omfatter teorien relatio-

ner, hvor principalen uddelegerer udførslen af en opgave til agenten. Principalen har et ønske om, at

agenten udfører opgaven tilfredsstillende, men principalen har et problem, der består i at opstille en

betalingsstruktur, som giver agenten tilstrækkeligt incitament til, at udføre opgaven i overensstem-

melse med principalens ønsker.

I et revisionsøjemed vil principalen være en virksomhedsejer, der via en investering har stillet kapi-

tal til rådighed for en agent, der er virksomhedsleder. Virksomhedsejeren har en forventning om, at

virksomhedslederen kan generere et fremtidigt cash-flow ud fra den investerede kapital. Cash-

flowet vil skulle deles mellem virksomhedsejeren (udbytte) og virksomhedslederen (løn og bonus),

begge parter ønsker at optimere deres profit ved mindst mulig ressourceanvendelse. De forskellige

indgangsvinkler til fordelingen af cash-flowet, og den ønskede risikoprofil medfører, at de to parter

har forskellige ønsker til, hvilken økonomirapportering, der skal udarbejdes. Hermed menes, at

virksomhedslederen ønsker en økonomirapportering, som favoriserer egne ønsker til profitoptime-

ring, hvor virksomhedsejeren ønsker en rapportering, der udviser et virkelighedsbillede samtidig

med, at dennes ønsker til udbytteoptimering tilgodeses19.

Da det i teorien forudsættes, at virksomhedslederen kan disponere frit over virksomhedsejerens ak-

tiver uden dennes accept og viden, vil der således opstå et problem, idet virksomhedsejeren ikke har

mulighed for fuld overvågning over virksomhedslederen. Dermed opstår den såkaldte moral hasard

problemstilling, hvor virksomhedslederen har mulighed for at udøve skjulte handlinger. Virksom-

hedsejerens måde at kompensere for den manglende kontrol af virksomhedsledelsen er, at antage

revisor for at sikre den finansielle rapportering fra ledelse til ejer sker korrekt og med de rette in-

19 “Revision I agentteoretisk belysning” s.37
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formationer. Ved at revisor gennemgår den finansielle rapportering fra ledelsen sikres det, at det

materiale, som virksomhedsejeren træffer sine økonomiske beslutninger på baggrund af, ikke er

påvirket af virksomhedsledelsens ønske om profitoptimering til egen fordel.

Principal/agent modellen i Danmark er vist nedenfor:

Figur 2 Principal/agentteori20

Den mest simple model for agentteori er i den situation, hvor der findes en principal og en agent,

men i henhold til ovenstående figur bliver der i det tilfælde, at der er antaget en ekstern revisor, til-

føjet en ekstra agent. Grunden hertil er, at når revisor antages af virksomhedsejeren, opstår der yder-

ligere et principal-agent forhold. Virksomhedsejeren vil fortsat blive set som principal, men nu vil

både revisor og den daglige ledelse i virksomheden blive set som agenter. Revisor ansættes til at

sikre varetagelsen af virksomhedsledelsens interesser, da ledelsen ønsker at kontrollere virksom-

hedsledelsens handlinger og minimere risikoen ved at have ledelsen ansat.

Da der i mange af de danske virksomheder er sammenfald mellem bestyrelse og direktion, hvilket

også medfører, at der er sammenfald mellem principal og agent, kan der rejses tvivl omkring denne

models anvendelse. I sådanne situationer vil revisors rolle også ændres betydeligt, da opgaven ikke

længere vil være at udøve kontrol af virksomhedslederen på vegne af virksomhedsejeren, men i

20
“Revision I agentteoretisk belysning” s.39
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stedet udelukkende består af at skulle foretage revision af de finansielle oplysninger til brug for de

øvrige regnskabsbrugere.

3.2. Overordnet forståelse af revision og revisors rolle

I henhold til ÅRL § 135 fremgår det, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D er omfattet af

revisionspligt, hvilket medfører behovet for revision, som en lovpligtig ydelse. De vilkår, revisor

skal overholde i forbindelse med udførsel af revision, er beskrevet i revisorloven. Revisorloven er

gældende, når revisor afgiver revisionspåtegninger på regnskaber inklusiv gennemgang eller revisi-

on af ledelsesberetningen.

FSR har udarbejdet danske revisionsstandarder, der skal betragtes som de grundlæggende princip-

per og metoder, revisor skal anvende ved udførsel af deres arbejde. Disse standarder er dog ikke

entydige, hvorfor revisor anvender sin professionelle dømmekraft til vurdering af de nødvendige

procedurer fra opgave til opgave. Det fremgår af RS begrebsrammen, at det er revisors ansvar at

overholde ”de relevante etiske krav” samtidig med, at revisionen udføres i overensstemmelse med

de gældende relevante revisionsstandarder.

For at give revisor en vejledning i formålet med revision af regnskaber er RS 200 udarbejdet. Denne

RS beskriver, at revisor skal fastlægge og tilpasse de revisionshandlinger, der skal udføres for, at

sikre at alle de relevante revisionsstandarder overholdes. Samtidig med tilpasningen af revisions-

handlingerne skal revisor være opmærksom på, at revisionen skal udføres med en passende profes-

sionel skepsis. Den professionelle skepsis skal dermed reducere revisionsrisikoen, og hjælpe revisor

til at fokusere revisionsstrategien på, hvad der kan gå galt og dermed foretage en risikotilpasning af

revisionshandlingerne. Dog skal revisor hele tiden vurdere, om de tilpassede handlinger resulterer i,

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at kunne afgive en blank revisionspåteg-

ning på årsrapporten. Samtidig skal revisor vurdere, om den regnskabsmæssige begrebsramme, som

ledelsen har anvendt i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet, er acceptabel i forhold til virk-

somhedens art og formål.
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3.3. Revisors virksomhed samt uafhængighed

3.3.1. Offentlighedens tillidsrepræsentant

I forbindelse med ændringerne af revisorloven i 1994 blev begrebet ”offentlighedens tillids-

repræsentant” indført. Begrebet blev indført, da der tidligere var en opfattelse af, at revisor i sin

påtegning ikke tilgodeså modtageren af konklusionen i revisionspåtegningen.

Et af de øvrige formål med at indføre begrebet var, at øge tilliden til revisorerne og understrege de-

res uafhængighed og dermed give udtryk for, at revisor skal være interesseneutral i forbindelse med

afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Samtidig havde det til formål at angive, at revisor ved ud-

førelse af revision eller i øvrigt ved afgivelse af erklæringer og rapporter også skal overveje regn-

skabsbrugers behov for oplysninger, samt om regnskabsbrugerne kunne have modstridende interes-

ser21. Hermed skal det forstås, at revisor ikke må varetage nogen af regnskabsbrugernes særinteres-

ser i forbindelse med erklæringsafgivelsen.

3.3.2. Revisors uafhængighed

For at revisor kan leve op til kravet omkring ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, skal kravene

omkring uafhængighed opfyldes. Kravene til revisors uafhængighed af deres klienter er en af hjør-

nestenene i FSR’s revisionsstandarder. Heri bliver der henvist til de ”Etiske regler”, der løbende

opdateres af FSR i henhold til de retningslinjer, der er udstedt af IFAC. Den seneste opdatering af

det etiske regelsæt er sket i december 2010, opdateringen har dog ikke medført nogen ændringer til

den lovgivningsmæssige del.

I lighed med bestemmelserne omkring offentlighedens tillidsrepræsentant findes bestemmelserne

omkring revisors uafhængighed ligeledes i revisorloven. Her bliver det præciseret, hvilke overord-

nede rammer der er for revisors uafhængighed, samt hvilke trusler revisor skal være opmærksom på

i forbindelse med uafhængighedsvurderingen. Disse trusler bliver også gennemgået i uafhængig-

hedsvejledningen, der er udarbejdet som fortolkningsbidrag og vejledning til revisorlovens § 2422.

Grunden til, at der er udarbejdet et fortolkningsbidrag vedrørende disse trusler er, at de altid vil

medføre en uacceptabel høj risiko i forbindelse med vurdering af revisors uafhængighed. I forbin-

delse med at revisor påtager sig en revisionsopgave, skal han/hun sikre sig, at de retningslinjer, der

21 Revisorkommissionens betænkning 1141 s. 45

22 Revisorlovens § 24 beskriver kravene til revisors uafhængighed, samt hvilke faktorer der kan drage tvivl herom.
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er opstillet, ikke indikerer, at der foreligger omstændigheder, der gør, at en velinformeret tredje-

mand kan stille tvivl ved revisors uafhængighed.

3.4. Revisors erklæringer

Revisors endelige rapportering til virksomhedsejeren (principalen), og omverden sker via den er-

klæring, der konkluderer på det udførte arbejde. Revisors arbejde centraliserer sig derfor omkring

de forskellige typer af erklæringer, der kan blive afgivet i henhold til lovgivningen.

Som udgangspunkt kan erklæringerne opdeles i tre kategorier

1. Erklæringer med høj grad af sikkerhed

2. Erklæringer med begrænset grad af sikkerhed

3. Erklæringer uden sikkerhed

Yderpunkterne for de tre typer erklæringer er revisionspåtegninger på årsregnskaber, der er er-

klæringer med høj grad af sikkerhed, modsat findes revisors assistance i forbindelse med regn-

skabsopstilling, der vil blive udtrykt i en erklæring uden sikkerhed.

I erklæringsopgaver afgivet med en grad af sikkerhed, udtrykker revisor en konklusion, der har til

formål at højne troværdigheden og øge graden af tillid overfor brugerne af erklæringen23. Konklusi-

onen kan enten være en ”positiv” bekræftelse (erklæring med høj grad af sikkerhed), eller en ”nega-

tiv” bekræftelse (erklæring med begrænset sikkerhed)24.

3.4.1 Revisionsmæssig begrebsramme

For at opnå en ensartethed i forbindelse med udarbejdelse af erklæringer med sikkerhed er ”RS be-

grebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed udarbejdet”. Denne RS skal ses som en referen-

ceramme, og derfor ikke en egentlig regnskabsstandard hvilket betyder, at den indeholder de grund-

læggende principper, samt en synliggørelse af de vigtigste handlinger i forbindelse med udarbejdel-

se af en erklæring med sikkerhed. Samtidig med, at revisor skal overholde de elementer, der er an-

givet i begrebsrammen, skal de relevante revisionsstandarder gennemgås inden afgivelse af erklæ-

ringen, da der kan fremgå yderligere krav heraf.

23 RS begrebsramme afsnit 7
24 ”Ny revisorlov – Hvilke opgaver er omfattet, og hvordan skal revisor afgive erklæringer?”
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Det er dog ikke alle erklæringsopgaver, der er omfattet af begrebsrammen:

Omfattede erklæringer Ej omfattede erklæringer

Erklæringsopgaver med begrænset grad af sikkerhed Rådgivningsopgaver

Erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed Aftalte arbejdshandlinger

Regnskabsmæssig assistance

Figur 3 Erklæringsopgaver (egen tilvirkning) 25

Grunden til, at opgaver så som rådgivning og aftalte arbejdshandlinger ikke er omfattet af begrebs-

rammen, er, at denne type erklæringer generelt kun er til brug for virksomheden, og dermed ikke

lever op til kravene for en ”erklæringsopgave med sikkerhed”.

Før revisor kan påtage sig de enkelte erklæringsopgaver, skal der foretages en opgaveaccept. Denne

opgaveaccept skal sikre, at de omstændigheder, arbejdet skal udføres under, kan sikre følgende:

− De etiske retningslinjer overholdes

− Det er muligt at opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis

− Det er muligt at afgive en konklusion i den form, der er krævet ved en erklæring med sikkerhed

− At der er et fornuftigt formål med opgaven, og dermed ikke umiddelbare begrænsninger i revi-

sors arbejde

3.4.2. Revisionspåtegning

Ved hver afsluttet revision skal revisor i henhold til revisorloven afgive en revisionspåtegning.

Denne påtegning skal udarbejdes i henhold til RS 700 ”Den uafhængige revisors påtegning på et

fuldstændigt regnskab med generelt formål”. RS 700 udtrykker, at revisors formål med afgivelse af

en revisionspåtegning er at:

− Vurdere, om de i revisionen foretagne konklusioner vedrørende det opnåede revisionsbevis er

tilstrækkeligt til at kunne påtegne årsrapporten

− Vurdere, om årsregnskabet giver et retvisende billede i henhold til den valgte begrebsramme

I henhold til RS 700 skal revisionspåtegningen leve op til kravet, der er omkring ensartethed for

derved at fremme troværdigheden samt at lette læserens forståelse og mulighed for at identificere

usædvanlige forhold i årsregnskabet. Det er derfor vigtigt, at revisor identificerer, hvem de normale

modtagere af erklæringen er og herefter udforme erklæringen i et sprog, som disse regnskabsbruge-

re vil kunne forstå. Dermed vil det være muligt, at regnskabsbruger vil kunne forstå og anvende

25 Udarbejdet med grundlag i bilag 6 sammenhænge i RS systemet
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revisors oplysninger i forbindelse med deres beslutningsproces. Tilpasningen af sproget vil i særde-

leshed være relevant i de tilfælde, hvor revisor afviger fra standarderklæringen, eksempelvis i de

tilfælde, hvor der tages forbehold eller afgives supplerende oplysninger.

I påtegningens konklusion skal revisor anføre, om årsregnskabet giver et retvisende billede i hen-

hold til den valgte begrebsramme. Denne konklusion omfatter derfor også, om årsregnskabet er

udarbejdet efter de specifikke krav, der eventuelt fremgår af den pågældende begrebsramme. Før

der kan afgives en blank revisionspåtegning på årsregnskabet, skal revisor opnå et egnet og til-

strækkeligt revisionsbevis for virksomhedens evne til at opfylde de grundlæggende forudsætninger i

henhold til ÅRL § 13.

RS 700 stiller ikke krav til, hvilke revisionshandlinger revisor skal udføre for at kunne opnå et egnet

og tilstrækkeligt revisionsbevis til opfyldelse af de grundlæggende forudsætninger, herunder going

concern. I forbindelse med udførslen af det arbejde der er krævet i RS 700, for at revisor kan afgive

en erklæring med sikkerhed, skal revisor udvise en professionel skepsis. Den professionelle skepsis

betyder, at revisor skal stille spørgsmålstegn og udføre en kritisk vurdering af det opnåede revisi-

onsbevis, samtidig med at opmærksomheden rettes mod de beviser, der giver usikkerhed omkring

pålideligheden af dokumenter eller udtalelser fremsat af den ansvarlige part. Denne professionelle

skepsis skal sikre, at det revisionsbevis, der bliver anvendt som grundlag for konklusionen på erklæ-

ringen, er tilstrækkeligt (målestok for mængden) og egnet (kvaliteten af beviset).

3.4.3. Modifikation af revisionspåtegning

Revisor kan kun afgive en blank påtegning, hvis årsrapporten er retvisende. I de tilfælde hvor revi-

sor vurderer, at årsrapporten er behæftet med væsentlige fejl, og det dermed ikke har været muligt at

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en blank påtegning, skal revisionspå-

tegningen modificeres. I forbindelse med modificeringen skal revisor vurdere, om det eventuelle

forhold er så væsentligt, at det har effekt på konklusionen af selve revisionen, og det dermed er

nødvendigt at tage et forbehold i regnskabet, eller om en supplerende oplysning efter konklusionen

vil være dækkende.

De forskellige modifikationsmuligheder fremgår af RS 701 ”Modifikation af den uafhængige revi-

sors påtegning”.
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I forbindelse med ”Project clarity” bliver denne revisionsstandard erstattet med følgende nye revisi-

onsstandarder:

− ISA 705 ”Modifikationer til konklusionen den uafhængige revisors erklæring”

− ISA 706 ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplys-

ninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring”

3.4.3.1. Forbehold

I de tilfælde hvor revisor vurderer, at de identificerede forhold er af så væsentlig karakter, at det er

nødvendigt at foretage en modifikation af konklusionen på påtegningen og i denne forbindelse tage

et forbehold for forholdet, er der tre modifikationsmuligheder.

Art af forhold, der er årsag til

modifikationen

Revisors vurdering af hvor gennemgribende indvirk-

ningerne eller de mulige indvirkninger er på regnskabet26

Væsentlig, men ikke gen-

nemgribende

Væsentlig og gennem-

gribende

Regnskabet indeholder væ-

sentlig fejlinformation

Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion

Der kan ikke opnås til-

strækkeligt og egnet revisi-

onsbevis

Konklusion med forbehold Manglende konklusion

Figur 4 typer af modificerede konklusioner27

Som det ses af ovenstående figur, opdeles de forhold, der er årsag til modifikation af konklusionen i

revisionspåtegningen, i to forhold:

Regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation:

Revisor kan være i en situation, hvor det ikke er muligt at komme til enighed med ledelsen om den

anvendte regnskabspraksis. Disse tilfælde omfatter situationer, hvor revisor vurderer, at virksomhe-

den ikke anvender en passende regnskabspraksis, samt de tilfælde hvor ledelsen ikke anvender den

valgte regnskabspraksis rigtigt. Herudover dækker forholdet over de situationer, hvor regnskabet

ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger, som er krævet i henhold til den valgte begrebs-

26 Se bilag 7 – 9 for eksempler på modificerede påtegninger
27 ISA 705 A1
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ramme, samt de situationer hvor regnskabet ikke indeholder de oplysninger. der er nødvendige for,

at regnskabet lever op til kravet omkring et retvisende billede.

Der kan ikke opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis:

Vedrører de tilfælde, hvor omstændigheder uden for virksomhedens kontrol umuliggør det for revi-

sor at opnå det ønskede revisionsbevis. Sådanne omstændigheder kan være, at regnskabsmaterialet

er ødelagt eller at det bliver tilbageholdt af myndighederne. Herudover omfatter forholdet situatio-

ner, hvor en tidsmæssig placering af eksempelvis en lageroptælling gør, at revisor ikke kan deltage

heri eller i de situationer hvor ledelsen forhindrer revisor i at deltage.

I de tilfælde hvor revisor tager forbehold, skal dette begrundes på en klar og forståelig måde for at

sikre, at regnskabsbruger forstår årsagen til forbeholdet. Samtidig skal revisor afgøre, om forbehol-

det er af en så afgørende betydning, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, sådanne

situationer kan forekomme, hvis ledelsen vælger værdiansættelsesmetoder, der gør, at regnskabet er

direkte misvisende28. Denne modifikation er en særlig tilpasning af erklæringsbekendtgørelsen i

henhold til dansk lovgivning, og vil hovedsageligt være relevant i de situationer, hvor revisor har

været nødsaget til at afgive en afkræftende konklusion eller ikke er i stand til at konkludere på regn-

skabet29

3.4.3.2. Supplerende oplysninger

Modsat situationen, hvor de identificerede forhold medfører et forbehold i konklusionen på revisi-

onspåtegningen, kan revisor også være i en situation, hvor det er nødvendigt at foretage en modifi-

kation af påtegningen, uden at det har effekt på den afgivne konklusion. I disse tilfælde skal revisor

udarbejde en revisionspåtegning indeholdende en supplerende oplysning. Den supplerende oplys-

ning skal angives efter konklusionen på revisionspåtegningen i årsrapporten. I henhold til den nye

ISA 706 skal der sondres mellem to forskellige typer supplerende oplysninger:

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet

Der kan opstå situationer, hvor revisor mener, at det er nødvendigt at afgive en supplerende oplys-

ning for at højne forståelsen af årsregnskabet. Disse situationer kan omfatte usikkerheder omkring

udfald af usædvanlig retstvist eller lovindgreb, førtidsimplementering af nye revisionsstandarder før

ikrafttrædelsesdatoen eller en større katastrofe, som har indvirkning på den finansielle stilling.

28 Vejledning erklæringsbekendtgørelse s. 23
29 Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning s. 5
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Det kan være relevant for revisor at afgive supplerende oplysninger omkring ansvarsfordeling ved

revision af et regnskab samt erklæringen herpå. Denne situation kan opstå i de situationer, hvor sel-

skabet udarbejder to regnskaber, hvoraf et er udarbejdet i henhold til den nationale begrebsramme

(ÅRL i Danmark) og samtidig et regnskab efter IFRS. Hvis selskabet beder revisor om at påtegne

begge regnskaber, kan revisor indarbejde en supplerende oplysning i regnskabet aflagt efter IFRS,

hvor der bliver henvist til revisionspåtegningen på regnskabet, udarbejdet efter ÅRL.

I henhold til erklæringsbekendtgørelsen er der foretaget en opdeling af supplerende oplysninger i

forhold til regnskabet og andre forhold. Forskellen mellem denne opdeling og den i ISA 706 angiv-

ne opdeling er, at supplerende oplysninger vedrørende andre forhold dækker over situationer, hvor

revisor vurderer, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, samt i de tilfælde hvor lovgiv-

ning omkring bogføring og opbevaring af bogføringsmateriale ikke er overholdt.

3.5. Regnskabsmæssig behandling af going concern

De tidligere store internationale regnskabsskandaler, som eksempelvis Enrons sammenbrud i 2001,

har medført større krav til revisors uafhængighed samtidig med, at der er blevet indført flere nye

revisionsstandarder. Disse nye standarder har gjort kravene til regnskabsaflæggelse mere komplek-

se, hvilket har resulteret i, at udfordringerne for både regnskabsaflægger og revisor er steget30.

Going concernvurderingen har altid været et vigtigt revisionsområde, da det vedrører en virksom-

heds evne til at opfylde en af de grundlæggende forudsætninger i henhold til ÅRL. Revisorerne har

i perioden op til den økonomiske krise ikke oplevet større vanskeligheder eller risici i forbindelse

med vurdering af virksomhedernes evne til opfyldelse af going concern forudsætningen, hvis der

har været en god indtjening og soliditet. I forbindelse med den økonomiske krise har dette forhold

ændret sig, og revisorerne har været nødsaget til at tillægge sig en mere kritisk tilgang ved deres

gennemgang af de forudsætninger, ledelsen har lagt til grund for deres going concern vurdering

Udover at den økonomiske krise har medført, at langt flere virksomheder end normalt må forholde

sig til, om det er muligt at aflægge deres regnskab efter going concern princippet, er denne økono-

miske krise anderledes fra, hvad der er oplevet i forbindelse med tidligere kriser. Forskellen skyl-

des, at mange velkonsoliderede virksomheder oplever, at det er svært at opnå samme kreditværdig-

hed som tidligere, og dermed de ønskede finansieringsmuligheder. Årsagen hertil er, at banker og

30 ”Revisors påtegning af regnskaber i en krisetid”
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øvrige finansielle virksomheder ligeledes har været berørt af finanskrisen, hvorfor virksomheder

oplever, at de vil blive bedt om at indfri eventuelle kassekreditter med kort varsel, da bankerne skal

nedbringe deres udlån31. Denne tendens har medført, at flere virksomheder har måttet forholde sig

kritisk til, om der har været indikationer på, at det ikke har været muligt at aflægge årsregnskabet

efter going concern forudsætningen. Herefter har det været op til revisor at vurdere, om de har været

enige i ledelsens forudsætninger, samt forholde sig til, om den eventuelle likviditetsrisiko er oplyst

tilstrækkeligt i regnskabet.

I RS 570 bliver der angivet en række forhold, der kan indikere, at der er en væsentlig risiko forbun-

det med en virksomheds aflæggelse af regnskabet efter going concern forudsætningen:

Økonomiske forhold - Negativ egenkapital

- Lån der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse

- Indikation af tilbagekaldelse af lån fra långiver

- Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald

- Negative pengestrømme fra driften

Driftsforhold - Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse

- Tab af større markeder eller hovedleverandør

Andre forhold - Verserende retssager

- Ændringer i lovgivning med negativ effekt for virksomheden

Det skal bemærkes, at de forhold, der bliver listet i RS 570, ikke er udtømmende, men blot angivet i

revisionsstandarden som vejledning til revisor. Det ses ofte, at regnskabsbruger forventer, at revisor

kan forudse alle fremtidige hændelser, og dermed tillægger revisor et urimeligt ansvar. Der er situa-

tioner, hvor regnskabsbruger godt kan forvente, at revisor skal kunne forudse, at der er en vis sand-

synlighed for, at virksomheden vil have problemer med at opfylde going concern forudsætningen.

Det gør sig eksempelvis gældende, hvis en virksomhed har negativ egenkapital, ingen likviditet

eller har udnyttet den fulde trækningsret i banken samtidig med, at virksomheden historisk har haft

problemer med at betale deres kreditorer til tiden. Modsat kan regnskabsbruger eksempelvis ikke

forvente, at revisor forudser, at der efter afsluttet revision opstår en retstvist, der resulterer i, at virk-

somheden tilfalder et væsentligt erstatningsansvar.

31 ”Revision i en krisetid”
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3.5.1. Ansvarsfordeling for vurdering af going concern

I henhold til ÅRL § 8 er det den daglige ledelse, der skal aflægge virksomhedens årsrapport, og

dermed er det ledelsen, der har ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med

gældende lovgivning samt eventuelle yderligere krav fra vedtægter. Gennemgangen i dette afsnit

vedrører udelukkende ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse ved udarbejdelse af going con-

cern vurderingen.

3.5.1.1 Ledelsens ansvar32

Som nævnt ovenfor, har den daglige ledelse ansvaret for aflæggelse af virksomhedens årsrapport.

Det er dermed også ledelsens ansvar, at der er etableret en risikostyring, som modsvarer de risici,

der er forbundet med driften af virksomheden. I RS 570 ”Going Concern” bliver ledelsens ansvar i

forbindelse med vurdering af virksomhedens evne til at opfylde going concern forudsætningen

overordnet beskrevet. Det fremgår heraf, at ledelsen skal undersøge, hvilke krav der er til going

concern vurderingen i henhold til den begrebsramme, årsrapporten bliver aflagt efter.

Hvis begrebsrammen i henhold til ÅRL bliver anvendt, findes der ikke nogen specifikke krav til

ledelsens vurdering af virksomhedens muligheder for fortsat drift33. Men da going concern i hen-

hold til ÅRL er en grundlæggende forudsætning, må det forudsættes, at ledelsen skal foretage en

vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Grunden til denne antagelse er, at hvis den-

ne vurdering ikke foreligger, har ledelsen ikke opfyldt de grundlæggende krav og revisor vil dermed

ikke være i stand til at konkludere, at regnskabet er retvisende. Da ÅRL er en rammelov, betyder

det, at det ikke har været muligt at etablere faste og detaljerede bestemmelser for alle de sammen-

hænge, der er i regnskabet. Der er derfor som supplement og vejledning til ÅRL blevet udarbejdet

regnskabsvejledninger og revisionsstandarder. Formålet med disse er at uddybe og supplere regn-

skabsbruger og regnskabsaflægger i henhold til de bestemmelser, der fremgår af ÅRL. Ledelsen kan

derfor søge inspiration i regnskabsvejledning 1 – Årsrapporten, dens formål og indhold, der inde-

holder en række overordnede rammer for, hvordan deres vurdering skal foretages.

I ÅRL § 13 fremgår det, at driften af en virksomhed må antages at fortsætte, medmindre den ikke

skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Anvendelsen af formuleringen ”medmindre”, antyder, at

ledelsen kun skal foretage going concern vurderingen i de tilfælde, hvor der er forhold der indike-

32 RS 570
33 ”Revision i en krisetid”
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rer, at der kan være væsentlige risici forbundet med regnskabsaflæggelsen efter dette princip34. Det

er dog et krav ifølge RV 1, at ledelsen altid foretager en vurdering af virksomhedens evne til fortsat

drift. Dermed skal ledelsen, ved at indtage en proaktiv tilgang, forsøge at identificere eventuelle

fremtidige problemstillinger og derefter forsøge at løse problemet, før det opstår. Modsætningsvis

vil en reaktiv tilgang betyde, at ledelsen først tager stilling til problemstillingen, når denne opstår,

og dermed ikke er forberedt på det opståede problem35.

Samtidig er det ikke nok, at ledelsen foretager going concern vurderingen på virksomhedsniveau.

Denne vurdering skal foretages på aktivitetsniveau. I de tilfælde, hvor en virksomhed udelukkende

består af en aktivitet, er aktivitet og virksomhedsniveau ens. Der er dog virksomheder, der består af

flere forskellige aktiviteter. I disse situationer skal ledelsen vurdere, om going concern forudsætnin-

gen er gældende for hvert enkelt aktivitetsniveau. Dermed kan der opstå situationer, hvor årsregn-

skabet for en eller flere aktiviteter i virksomheden opgøres efter andre principper end going con-

cern, da denne eller disse aktiviteter ikke lever op til forudsætningen herom36.

Det fremgår ikke af ÅRL, hvor lang en periode ledelsens going concern vurdering skal dække. Det

fremgår dog af RS 570, at revisor skal anvende samme periode som ledelsen. Hvis den af ledelsen

valgte periode er kortere end 12 måneder, skal revisor anmode ledelsen om at forlænge den pågæl-

dende periode til at dække minimum 12 måneder. Samtidig fremgår det af RS 570, at jo kortere en

tidshorisont ledelsen anvender i forbindelse med vurdering af going concern forudsætningen, jo

mindre risiko er der forbundet hermed. Ledelsen har derfor incitament til at anvende så kort en pe-

riode som muligt, for at foretage en minimering af den risiko, der er forbundet med going concern

vurderingen. Herudover fremgår det af RV1, at dybden af ledelsens vurdering afhænger af, hvor

lønsom virksomhedens drift har været tidligere, samt hvilken adgang virksomheden har til finansie-

ring.

Der vil altid være behov for, at ledelsen fortager en risikovurdering. I forbindelse med denne risiko-

vurdering skal ledelsen inddrage forhold, der med sikkerhed har effekt på den fremtidige drift, men

også vurdere de risici, der med rimelighed kan forventes at indtræffe. Denne vurdering vedrører

som oftest effekten af fremtidige begivenheder, hvorfor der altid må tillægges en grad af usikkerhed

34 ”Going concern (1) - ledelsens ansvar i relation til going concern”
35 ”Going concern (1) - ledelsens ansvar i relation til going concern”
36 ”Going concern (1) - ledelsens ansvar i relation til going concern”
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hertil. Ledelsen bør derfor overveje, på hvilket grundlag de foretager deres vurdering af virksomhe-

dens muligheder for at opfylde going concern forudsætningen.

3.5.1.2 Revisors ansvar37

Overordnet skal revisor opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis før, grundlaget for udarbej-

delse af en konklusion er til stede. Dette krav gælder også i forbindelse med revisors vurdering af en

virksomheds evne til at fortsætte driften. Revisors vurdering baseres som udgangspunkt på konklu-

sionerne af to områder:

− Opnået revisionsbevis om begivenheder eller forretningsmæssige risici i forbindelse med de

under revisionen udførte revisionshandlinger

− Vurdering af hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen

Samtidig fremgår det af RS 570, at en blank revisionspåtegning ikke kan tages som garanti for virk-

somhedens evne til at forsætte driften, da det ikke er revisors ansvar at forudse fremtidige begiven-

heder, der medfører, at virksomheden ikke længere er i stand til at opfylde going concern forudsæt-

ningen.

Ligesom dybden af ledelsens vurdering, afhænger detaljeringskravet til revisors arbejde også af

virksomhedens historik for overskudsgivende aktiviteter, samt adgangsmuligheder til finansiering.

Hvis der er identificeret forhold i forbindelse med revision af efterfølgende begivenheder, der rejser

tvivl ved mulighederne for opfyldelse af going concern forudsætningen, skal revisor udføre en yder-

ligere og mere detaljeret gennemgang af ledelsens forudsætninger. Revisor skal altid overveje, un-

der hvilke forudsætninger ledelsen har foretaget deres vurdering, samt hvilken effekt de planer, le-

delsen har for fremtiden for virksomheden, har på den foretagne vurdering.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at revisor ligesom ledelsen, skal have en proaktiv tilgang

til going concern vurderingen. Det fremgår af RS 570, at det er revisors ansvar, at overveje, om der

er en betydelig usikkerhed omkring virksomhedens evne til at forsætte driften, som skal oplyses i

regnskabet. Da det fremgår af revisionsstandarden, at revisor skal foretage en vurdering, medfører

dette, at vurderingen skal foretages, uanset om der er indikationer på forhold, der kan have indfly-

delse på virksomhedens evne til fortsat drift.

37 RS 570
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3.5.1.3 Yderligere revisionshandlinger38

Der kan opstå tilfælde, hvor det identificeres, at der er forhold, der gør, at revisor bliver nødt til at

foretage yderligere revisionshandlinger. I disse tilfælde skal revisor indhente en mere detaljeret

vurdering fra ledelsen, indeholdende fremtidige handlingsplaner, herunder planer for en eventuel

afvikling af aktiver, låneoptagelse eller omlægning samt mulighed for kapitaltilskud. For at opnå et

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis kan følgende revisionshandlinger være relevante at udføre:

En analyse og drøftelse af virksomhedens forventede pengestrømme, resultat eller andre relevante

prognoser. Denne gennemgang ville tage udgangspunkt i ledelsens godkendte budget, hvor revisor

skal vurdere, om de forudsætninger, der ligger til grund herfor, er tilstrækkeligt underbygget. Sam-

tidig er det vigtig for revisor at vurdere, om de forudsætninger, der tidligere har været anvendt i

budgetlægningsfasen, stadig er gældende, eller om der er sket en ændring i de økonomiske forud-

sætninger, der medfører, at de tidligere udarbejdede budgetter ikke nødvendigvis vil være dækken-

de.

Gennemgang af vilkårene i låne- og finansieringsaftaler. Den økonomiske krise har medført, at

virksomhederne har oplevet, at det er blevet sværere at opnå de normale kreditfaciliteter, da långi-

verne har ændret deres risikoprofil. Det er derfor vigtigt for revisor at opnå en tilstrækkelig overbe-

visning omkring de fremtidige lånemuligheder for virksomheden samtidig med, at det kan være

nødvendigt at få bekræftet fra långiver, at afgivne lån ikke vil blive krævet indfriet. I de situationer,

hvor budgetter viser stigende likviditetsbehov eller væsentlig forringet indtjening, kan det være re-

levant, at ledelsen drøfter de fremtidige lånemuligheder med långiver, inden revisor påtegner regn-

skabet.

Vurdering af efterfølgende begivenheder. En væsentlig måde for revisor at opnå et revisionsbevis

omkring virksomhedens evne til fortsat drift, er ved at foretage en gennemgang af efterfølgende

begivenheder. Gennemgangen baseres sædvanligvis på perioderegnskaber, øvrigt regnskabsmateria-

le og analyser samt drøftelser med ledelsen for den gældende periode. Den risikoperiode, som revi-

sor ved denne handling forsøger at afdække, er perioden fra balancedagen og frem til datoen for

revisionspåtegningen.

38 RS 570
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3.5.1.4 Risikovurdering

Det fremgår af RS 570, at revisor skal opnå en forståelse af virksomheden for dermed at kunne vur-

dere, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl, om virksomhedens evne til

fortsat drift. Det fremgår samtidig af RS 315 ”Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation”, at opnåelse af kendskab til virksomheden er en

fundamental del af udførslen af revisionen. I forbindelse med opnåelse af det nødvendige kendskab

til virksomheden danner revisor den referenceramme, der vil blive anvendt i forbindelse med plan-

lægning af revisionen og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet. Samtidig vil

revisor ud fra denne referenceramme afgøre, hvilke handlinger der er relevante i forhold til de iden-

tificerede risici, herunder overvejelser omkring ledelsens anvendelse af going concern forudsætnin-

gen. Det er en nødvendighed for revisor at opnå et kendskab til virksomheden, før det vil være mu-

ligt at foretage den nøjagtige og risikofokuserede revision, der er behov for i den økonomiske krise,

samfundet har befundet sig i igennem de seneste år. Den økonomiske krise har samtidig gjort going

concern vurderingen til en naturlig del af den generelle risikovurderingsprofil for virksomhederne.

3.5.2 Modifikation af påtegning som effekt af going concern forudsætningen

I de situationer, hvor revisor eller ledelsen har identificeret problemer med overholdelse af going

concern forudsætningen, skal revisor modificere revisionspåtegningen. Graden af modifikationen

afhænger af valg af regnskabsprincip, samt ledelsens valg af omtale af usikkerheden. De forskellige

omstændigheders påvirkninger på revisionspåtegningen fremgår af nedenstående figur:

Figur 5 going concern forudsætnings effekt på modifikation af påtegning39

Hvis revisor konkluderer, at ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen som regn-

skabsprincip er korrekt, men at der stadig er en væsentlig usikkerhed forbundet hermed, vil revisor

skulle sikre sig, at de pågældende forhold er tilstrækkeligt omtalt i ledelsesberetning samt tilhørende

39 Vejledning erklæringsbekendtgørelse s. 22 samt UR 2007-3
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noter i årsrapporten. I sådanne situationer kan revisor nøjes med at modificere påtegningen med en

supplerende oplysning i stedet for et forbehold. For at revisor kan vurdere, om der er foretaget en

tilstrækkelig omtale af forholdet, skal det overvejes, om de afgivne oplysninger tydeligt gør regn-

skabsbruger opmærksom på risikoen for, at virksomheden ikke kan opfylde sine forpligtigelser ved

normal drift. I de situationer, hvor revisor vurderer, at der ikke er foretaget en tilstrækkelig omtale

af usikkerheden, skal der afgives en konklusion med forbehold, der skal indeholde en specifik hen-

visning til de pågældende usikkerhedsfaktorer.

Modsætningsvist skal revisor, i de situationer hvor ledelsen har valgt at anvende going concern for-

udsætningen som regnskabsprincip, men hvor revisor ikke kan tilslutte sig dette, afgive en afkræf-

tende konklusion. Denne modifikation skal foretages, uanset om det fremgår af regnskabet, at det

valgte regnskabsprincip ikke er relevant. Denne afkræftende konklusion medfører ikke nødvendig-

vis, at revisor skal anbefale generalforsamlingen ikke at godkende regnskabet. Anbefalingen til ge-

neralforsamlingen om ikke at godkende regnskabet skal kun afgives i de situationer, hvor ledelsen

med overlæg vælger, at aflægge regnskabet efter going concern forudsætningen, men hvor ledelsen

deler revisors synspunkt med hensyn til valg af forkert regnskabsprincip.

3.5.2.1 Manglende forbehold for opfyldelse af going concern forudsætning

Som effekt af finanskrisen oplever mange virksomheder, at deres aktivitetsniveau har været dalen-

de, samtidig med at det ikke har været muligt at opretholde de tidligere kreditfaciliteter hos banker-

ne. Denne udvikling har resulteret i at flere virksomheder har haft problemer med at aflægge deres

årsrapporter efter going concern forudsætningen. Virksomhedsledelsen oplever derfor, at de er nød-

saget til at pynte på regnskaberne eksempelvis ved at opskrive varelagret for dermed at kunne vise

regnskabsbrugerne en positiv økonomisk udvikling. For at imødegå denne udvikling har E&S udar-

bejdet et notat til revisorerne, der giver vejledning til en række forhold som der bør rettes ekstra

fokus imod40.

Selvom E&S har udarbejdet et krisenotat41, og revisorerne er særlige opmærksomme på risikoen for

regnskabsmanipulation, oplever 57 % flere revisorer, at de er nødsaget til at afgive et forbehold

eller supplerende oplysninger i 2009-regnskaberne. Samtidig vedrører 6 ud af 10 af forbeholdende

virksomhedens evne til fortsat drift på kort sigt42. Det skal dog bemærkes, at det er i relativt få til-

fælde, at der foretages en modifikation af revisionspåtegningen i det endelige regnskab. Selvom

40 ”Flere sminkede regnskaber”
41 ”Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold”
42 ”Fusk og fejl i regnskaber griber om sig”
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tilfældene af modifikationer er få, er det ikke et udtryk for, at revisorerne ikke oplever, at de i løbet

af revisionen opdager forhold, der indikerer, at eksempelvis aktiverne er overvurderede. Det er

nærmere et udtryk for, at revisorerne og virksomhedsledelsen formår at finde en løsning, der resul-

terer i, at årsrapporten er retvisende og lever op til going concern forudsætningen på påtegnings-

tidspunktet. Det er dog ikke i alle situationer, at ledelse og revisor formår at opnå enighed omkring

løsninger på de identificerede forhold. Hvis det ikke lykkedes, at nå til enighed, er der stor sandsyn-

lighed for, at der opstår en situation, hvor virksomhedsledelsen forsøger at lægge pres på revisor,

for at der ikke skal foretages en modifikation af påtegningen. Presset kan eventuelt komme til ud-

tryk ved, at ledelsen truer med at finde en anden revisor, der ikke vil foretage en modifikation af

påtegningen. Hvis revisor bukker under for presset fra ledelsen, kan det resultere i, at der ikke bliver

taget de nødvendige forbehold i forbindelse med udarbejdelse af revisionspåtegningen. Regnskabs-

bruger kan dermed risikere at træffe forkerte økonomiske beslutninger, da revisor ikke anvender

den rigtige påtegning. I denne situation har revisor ikke opfyldt kravet omkring uafhængighed, og er

derfor ikke egnet til at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant43.

Lignende situationer kan opstå i de virksomheder, hvor ledelsen ikke har det nødvendige regn-

skabsmæssige kendskab til at kunne give revisor et retvisende billede af virksomheden. Hermed

menes, at ledelsen ud fra deres bedste overbevisning forsøger at forklare revisor, hvordan den øko-

nomiske situation er i den pågældende virksomhed. Men grundet deres manglende økonomiske for-

ståelse, er det billede, de tegner af virksomheden, ikke retvisende. Denne situation kombineret med,

at revisor indhenter et revisionsbevis, der efter deres bedste overbevisning er tilstrækkeligt og egnet

til, at vurdere, om regnskabet er retvisende, kan resultere i, at ikke alle relevante forhold identifice-

res, og der derfor ikke foretages den nødvendige modifikation af revisionspåtegningen.

3.5.2.2 Regnskab aflagt efter manglende opfyldelse af going concern forudsætning

Der kan opstå situationer, hvor ledelsen ikke mener, at det vil være retvisende at anvende going

concern som regnskabsprincip. I disse tilfælde skal ledelsen vælge at anvende andre regnskabsme-

toder, der er tilpasset afviklingsformålet. De poster, der hovedsageligt vil blive berørt af denne æn-

dring, er måling af aktiverne, såsom anlægsaktiver, varebeholdninger, igangværende arbejder for

fremmed regning samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, der skal optages til realisations-

værdier. Denne opgørelsesmetode vil, som hovedregel, resultere i lavere værdier end ved aflæggel-

se af årsregnskabet efter going concern forudsætningen. Samtidig skal virksomheden sørge for, at

43 ”Ledelse og revisorer i nervekrig om at pynte regnskaber”
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der er fortaget tilstrækkeligt med hensættelser til omstrukturering samt hensættelse til tab på akti-

ver44.

3.5.3 Efterfølgende begivenheder

Det et krav, at revisor udfører revisionshandlinger, der sikrer et tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis for alle begivenheder frem til datoen for revisionspåtegningen. Dermed skal der også fore-

tages revision af perioden mellem balancedagen og påtegningsdagen, som vejledning hertil er RS

560 ”Efterfølgende begivenheder” udarbejdet. Denne RS skal ses i sammenhæng med RV 4 ”Begi-

venheder efter balancedagen”. Der er ikke noget lovkrav om, at revisor skal udføre revisionshand-

linger dækkende perioden mellem påtegningsdagen og den endelige godkendelse af regnskabet på

generalforsamlingen.

Af RV 4 fremgår det, at begivenheder efter balancedagen kan deles op i regulerende og ikke-

regulerende begivenheder. De regulerende begivenheder, er begivenheder, der medfører en ændring

til årsrapporten, og kan eksempelvis være afgjorte retstvister og opdagelse af besvigelser. Hvor de

ikke-regulerende begivenheder modsætningsvis er begivenheder, der ikke medfører en ændring til

årsrapporten. Disse begivenheder kan omfatte ødelæggelse af produktionsanlæg, omstrukturering

og virksomhedssammenslutninger indgået efter balancedagen.

For at revisor kan være sikker på at opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, der dækker frem

til datoen for revisionspåtegningen, skal de nødvendige revisionshandlinger foretages så tæt på den-

ne dato som muligt. De handlinger, revisor udfører for at identificere relevante begivenheder, regu-

lerende eller ikke regulerende, omfatter som oftest:

− Gennemlæsning af seneste perioderegnskab

− Gennemgang af budgetter, herunder resultat samt likviditetsbudget

− Forespørgsler til ledelsen vedrørende begivenheder der kan rejse tvivl om opfyldelse af going

concern forudsætningen

Som tidligere nævnt, er det revisors ansvar at vurdere de forudsætninger, ledelsen har lagt til grund

for vurderingen af virksomhedens evne til at opfylde af going concern forudsætningen. For at revi-

sor er i stand til at foretage en vurdering af disse forudsætninger, skal revisor også foretage en gen-

nemgang af efterfølgende begivenheder. Hvis det ved revisors gennemgang heraf vurderes, at der er

44 Kommentarer til ÅRL § 13 stk. 1, 4 kommentar 150
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sket en forringelse af virksomhedens finansielle stilling, kan denne forringelse have effekt på den

samlede vurdering af virksomhedens evne til at opfylde going concern forudsætningen. Hvis virk-

somheden ikke formår at opfylde going concern forudsætningen, må virksomheden ændre regn-

skabspraksis, så regnskabet bliver udarbejdet under hensyntagen til de nye omstændigheder. Disse

handlinger må dog ikke forveksles med de handlinger, der udføres i forbindelse med revisionen af

årsrapporten, hvorfor regnskabsbruger ikke kan tillægge konklusionen på disse handlinger samme

grad af sikkerhed.

3.5.4 Kreditvurdering

Ud over at skabe tillid til virksomhedernes regnskaber viser undersøgelser, at revisors assistance har

en positiv effekt på virksomheders mulighed for at opnå den ønskede kreditværdighed. Udviklingen

er hovedsageligt sket igennem de seneste år, hvor der samtidig med finanskrisen også har været

likviditetskrise, hvilket har medført, at en del banker har skullet nedbringe deres udlån. Virksomhe-

der har derfor oplevet, at de er blevet bedt om at indfri deres låneforhold, i form af kassekreditter,

samt at bankerne ikke har villet give en forhåndsgodkendelse på forlængelse af den pågældende

virksomheds kreditter, uden at der foreligger et revideret regnskab.

Den manglende afklaring omkring finansieringsforholdene har effekt på revisors mulighed for at

afgive en blank påtegning på regnskabet, da usikkerheden omkring finansieringsmulighederne skal

medtages i den samlede vurdering af virksomhedens mulighed for at opfylde going concern forud-

sætningen. Dermed skal revisor foretage en vurdering af bankens mulighed og villighed til at afgive

det nødvendige finansieringstilsagn, samt hvilken effekt det vil få for virksomheden, hvis banken

kræver låneforhold indfriet45
. Samtidig oplever revisorerne en stigende efterspørgsel på deres delta-

gelse i de møder, hvor virksomhederne skal forhandle deres finansiering med kreditinstitutterne.

Den stigende efterspørgsel skyldes, at virksomhederne oplever, at de har lettere ved at opnå den

ønskede kredit, hvis deres revisor deltager i finansieringsmøderne46. En af grundene til at virksom-

hederne oplever, at de får lettere ved at opnå den ønskede finansiering, kan være, at de får gavn af

revisors generelle indsigt i økonomi og finansieringsforhold. Samtidig oplever bankerne, at de får

en uafhængig og professionel vurdering af virksomhedens økonomiske situation ved, at revisor del-

tager i møderne47.

45 ”Revision i en krisetid”
46 ”Gode virksomheder får fortsat nej til lån”
47 ”Revisorerne hjælper virksomhederne med at få kredit”
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FSR har forespurgt Revisorbranchens Ekspertpanel, der består af 275 statsautoriserede revisorer,

om de har medvirket til, at deres kunder har fået fornyet deres kredit, hertil svarer 53 % ja. Dette

indikerer, at revisor deltager i de forespurgte finansieringsmøder samt, at de har indtaget den for-

nødne proaktive tilgang til afklaring omkring virksomhedernes finansieringsforhold, som finanskri-

sen har krævet. For at revisor kan foretage en uafhængig vurdering af de forhold, der påvirker virk-

somhedens evne til at opfylde going concern forudsætningen, er det vigtigt, at regnskabsbruger ikke

mener, at revisor indtager en dobbelt rolle ved deltagelse i eksempelvis finansieringsmøder med

banken. Det vil derfor være essentielt for revisor at klargøre over for regnskabsbruger, at deres vur-

deringer er upartiske.

3.6. Sammenfatning

Principal/agentteorien viser, at der vil være et behov for en ekstern kontrolinstans mellem virksom-

hedsejere og ledere. Behovet opstår, da virksomhedsejerne ikke har mulighed for at foretage en

dækkende kontrol af virksomhedsledelsen, hvorfor ejerne anvender revisorerne til at udføre denne

kontrol. For at opnå en ensartethed i den type kontrol, revisorerne udfører, er der opstillet en række

overordnede krav som revisor skal opfylde. Formålet med disse krav er at sikre, at der ikke kan stil-

les spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed, samt mulighed for at udføre revisionen i henhold til

god revisionsskik for dermed at leve op til kravet omkring offentlighedens tillidsrepræsentant.

Agentteorien er dog ikke anvendelig for de fleste danske virksomheder. Dette skyldes, at der i den

danske selskabslovgivning ikke er krav om en todeling af ledelsen i en bestyrelse og en direktion.

Dermed opstår der sammenfald mellem agenten og principalen i virksomheden, hvorfor revisors

rolle også ændres væsentligt. Ændringen skyldes, at det ikke vil være muligt for revisor at foretage

kontrol af det arbejde, agenten udfører for principalen. Revisors rolle vil derfor udelukkende være at

udføre revision af de finansielle oplysninger. Sammenfaldet mellem principal og agent kan være

med til at styrke forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger, da det er ledelsen, der

sætter kravene til dem selv. Samtidig er det også ledelsen, der vælger revisor. Dermed er der ikke

nogen kontrolinstans til at vurderer revisors uafhængighed.

Revisors rapporteringsmuligheder sker via forskellige typer af erklæringer, hvor graden af sik-

kerhed i erklæringen afhænger af, hvilken type opgave virksomhedsledelsen ønsker udført. I forbin-

delse med afslutningen af en revision skal revisor afgive en revisionspåtegning i årsrapporten. Den-

ne påtegning skal udarbejdes i henhold til RS 700. For at revisor kan afgive en blank påtegning, er

det nødvendigt, at revisor vurderer, at der via det udførte arbejde er opnået et egnet og tilstrækkeligt
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revisionsbevis, og det dermed vil være muligt at konkludere, at regnskabet med høj grad af sikker-

hed vil være retvisende. I de tilfælde, hvor der afgives en blank påtegning, kan regnskabsbruger dog

ikke tage denne som en garanti for, at going concern forudsætningen er opfyldt. Dog vurderes det,

at størstedelen af regnskabsbrugerne anser en blank påtegning som netop en garanti for, at virksom-

heden ikke vil opleve problemer med opfyldelse af going concern forudsætningen. Denne mistolk-

ning af lovgivningen danner grundlag for nedenstående hypotese:

Hypotese 2 ”Respondenterne opfatter en blank påtegning som fuld sikkerhed for,

at going concern forudsætningen er opfyldt”

For at sikre sig, at revisor udfører de handlinger, der er forventet for at kunne foretage en vurdering

af hensigtsmæssigheden af ledelsens going concern vurdering, er der udarbejdet en række revisions-

standarder, der skal følges. Der er dog igennem de seneste år blevet indført flere og flere standarder,

hvilket har medført, at revisors arbejde er blevet mere komplekst. Denne udvikling i kompleksiteten

har vanskeliggjort det for revisor at kommunikere åbent og klart til regnskabsbrugerne omkring det

udførte arbejde. Som effekt heraf bliver det svært for regnskabsbruger at vurdere, om det arbejde,

revisor har udført i forbindelse med vurdering af ledelsens going concern forudsætning, er fyldest-

gørende.

Samtidig med at revisionsydelsen er blevet mere kompleks, er der tendenser, der tyder på, at regn-

skabsbruger tillægger revisor et urimeligt ansvar med hensyn til, hvilke hændelser denne skal kunne

forudse. Regnskabsbruger forventer, at revisor skal kunne forudse alle fremtidige hændelser, der

kan have effekt på virksomhedens opfyldelse af going concern forudsætningen. Regnskabsbruger

skelner ikke mellem, om det er hændelser internt i virksomheden, eller om det er eksterne faktorer,

der påvirker virksomhedens muligheder for fremtidig drift. I 2004 blev RS 570 indført. Denne med-

førte, at vurderingsperioden blev ændret fra at gælde fra påtegningstidspunktet og 12 måneder frem

til, at den i stedet skulle omfatte perioden fra balancedagen og i minimum 12 måneder frem. Denne

ændring har medført, at der stadig kan være begrebsforvirring hos regnskabsbruger. Udviklingen i

de gældende revisionsstandarder samt mistolkning af revisors ansvar danner grundlag for nedenstå-

ende hypotese:

Hypotese 3 ”Respondenterne mener, at revisors arbejde i forbindelse med going

concern er mangelfuldt”
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Det fremgår af ÅRL, at det er ledelsen, der har ansvaret for aflæggelse af årsrapporten. Ledelsen

skal ved hver regnskabsaflæggelse foretage en vurdering af virksomhedens evne til at opfylde going

concern forudsætningen. Denne vurdering skal udarbejdes på hvert aktivitetsniveau, hvilket bety-

der, at der kan opstå situationer, hvor dele af regnskabet er udarbejdet efter andre regnskabsprincip-

per end going concern. Det fremgår ikke af ÅRL, hvor lang en periode ledelsens vurdering skal

dække over, men i henhold til RS 570 skal revisor anmode ledelsen om at udarbejde en vurdering,

der dækker over en periode på minimum 12 måneder. Revisors ansvar er herefter at vurdere hen-

sigtsmæssigheden af de forudsætninger, ledelsen har lagt til grund for deres going concern vurde-

ring. Detaljeringsgraden for ledelsens og revisors vurdering afhænger af virksomhedens tidligere

realiserede økonomiske resultater, samt adgang til finansiering. Ud fra mange af de artikler, der er

skrevet i løbet af finanskrisen, tyder det på, at regnskabsbruger forsøger at overføre ledelsens ansvar

for at udarbejde going concern vurderingen til revisor. Denne tendens ligger til grund for nedenstå-

ende hypotese:

Hypotese 4 ”Respondenterne misforstår ansvarsfordelingen i forbindelse med re-

visors vurdering af ledelsens foretagne skøn i relation til going con-

cern vurderingen”

Den regnskabsmæssige behandling af going concern forudsætningen har ændret sig i forbindelse

med den finansielle krise. Ændringen skyldes, at der samtidig med den generelle økonomiske krise

også har været en likviditetskrise, der har resulteret i, at mange virksomheder har oplevet, at det har

været svært at opnå den samme kreditvurdering som tidligere. Dermed har ledelsen og revisor været

nødt til at udføre yderligere handlinger i forbindelse med vurdering af virksomhedens evne til at

opfylde going concern forudsætningen. Det er derfor vigtigt for revisor at forholde sig til, om der

har været tilstrækkelig oplysning omkring den eventuelle likviditetsrisiko i regnskabet. Den finan-

sielle krise har medført, at revisors gennemgang af efterfølgende begivenheder er blevet mere om-

fattende end tidligere, da der har været et større behov for at efterprøve de forudsætninger, som le-

delsen har lagt til grund for deres vurdering af virksomhedens evne til fortsat drift. En del af disse

forudsætninger vil det først være muligt for revisor at efterprøve i forbindelse med gennemgang af

efterfølgende begivenheder. Gennemgang omfatter eksempelvis sammenholdelse af budgetter med

realiserede tal i perioderegnskaber. Sammen med denne udvikling oplever virksomhedsledelsen, at

finanskrisen har medført et øget pres fra regnskabsbrugere til at levere gode resultater. Det øgede

pres har i flere situationer medført, at ledelsen forsøger at pynte på regnskaberne. I de situationer

hvor revisor opdager, at ledelsen har foretaget regnskabsmanipulation med henblik på virksomhe-
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dens opfyldelse af going concern forudsætningen, er det vigtigt, at der bliver foretaget de nødvendi-

ge modifikationer af revisionspåtegningen. Denne udvikling danner grundlag for nedenstående hy-

potese:

Hypotese 5 ”Revisor oplever et stigende pres fra virksomhedsledelsen til, at afgi-

ve en blank revisionspåtegning”

For at revisor kan foretage en korrekt vurdering af going concern forudsætningen og dermed afgive

en blank revisionspåtegning, skal vurderingen også omfatte virksomhedens finansieringsforhold.

Der er igennem finanskrisen kommet ekstra fokus på revisors gennemgang af finansieringsforhold,

samt deres deltagelse i klienters møder med erhvervsrådgivere. Som udgangspunkt har revisors mø-

dedeltagelse en positiv effekt på troværdigheden af de økonomiske forhold, der bliver forelagt er-

hvervsrådgiverne. Det er dog en balancegang for revisor, at opretholde denne effekt, da der bliver

mere fokus på revisors uafhængighed. Det er dermed vigtigt for revisor at tydeliggøre at alle fore-

tagne vurderinger er upartiske. Hvis ikke revisor kan formidle uafhængigheden overfor erhvervs-

rådgiverne, vil de opfatte, at revisor påtager sig en dobbelt rolle. I sådanne tilfælde vil effekten være

negativ, og det vil dermed være sværere for virksomhederne at opnå den ønskede kreditværdighed,

hvilket kan resultere i, at revisor ikke er i stand til at forsyne regnskabet med en blank påtegning.

Disse forhold danner grundlaget for nedenstående hypotese:

Hypotese 6 ”Respondenterne mener, at revisor spiller en dobbelt rolle i forbin-

delse med udarbejdelse af årsrapporter og deltagelse i kreditmøder i

banken”
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4. Forventningskløft
Generelt kan en forventningskløft beskrives som en uoverensstemmelse af forventninger mellem to

parter. Denne afhandling fokuserer på den forventningskløft der er ved regnskabsbrugers forvent-

ninger til revisor, og det arbejde, revisor udfører i forbindelse med going concern vurderingen. Det

fremgår af artikler skrevet i forbindelse med den økonomiske krise, at regnskabsbruger ikke mener,

at det arbejde, revisor udfører, svarer til deres forventninger48.

I 1974 nedsatte den amerikanske revisorforening AICPA Cohen Commisionen, med det formål at

undersøge, om der eksisterede en forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger i USA.

Konklusionen på denne undersøgelse blev, at der på daværende tidspunkt eksisterede en forvent-

ningskløft, dog mente kommissionen ikke, at denne kløft udsprang af forventningerne til revisors

evner, men i stedet af regnskabsbrugers misforståelse af betydningen af en revisionserklæring uden

forbehold. Cohen Commision definerede derfor forventningskløften som49:

”the gap between what the public expect of need and

what auditors can and should reasonably expect to accomplish”

Der har siden da været en del kritik af denne definition, da det menes, at den var for uklar og for

snæver til at kunne afspejle den forventningskløft, der har resulteret i tab af tillid til revisors arbej-

de. Brenda Porter, der blandt andet har udtrykt denne kritik, foreslår i stedet, at navnet ændres fra

forventningskløft til ”expectation-performance gap” og definitionen i denne forbindelse ændres

til50:

”the gap between society’s expectations of auditors

and its perception of auditors’ performance”

Porter begrunder ændringen af den oprindelige definition, samt tilføjelse af begrebet forståelseskløft

med, at hendes undersøgelser viser, at forventningskløften hovedsageligt opstår på baggrund af tre

årsager51:

48 ”Revisorpåtegning svigter som advarsel”, ”Hård kritik af danske revisorer”
49 ”Auditors’ and Investors’ Perception of the “expectation gap””
50 “Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” s. 9
51 “Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” s. 2
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− Samfundet har forventninger til revisor, der går ud over, hvad revisor med rimelighed kan for-

ventes at levere (det vil sige at samfundet har urimelige forventninger til revisor).

− Samfundet har rimelige forventninger til revisor, men disse falder uden for revisors juridiske og

faglige ansvar (det vil sige at revisors reguleringsområde er mangelfuldt).

− Samfundet opfatter, at revisorerne ikke kan leve op til det forventede ansvar (det vil sige at revi-

sors præstation er mangelfuld).

Der har igennem flere år været kritik af revisorers evne til, at kommunikere klart med omverden via

revisionspåtegningen, og dermed give regnskabsbruger et værktøj til at basere deres beslutnings-

grundlag på. Som forsøg på at imødegå denne kritik, samt som forsøg på at mindske denne for-

ventningskløft, har revisororganisationerne siden 1990’erne arbejdet på52:

− At udvikle revisionsstandarderne, for derved at tilpasse revisorernes ansvar med samfundets

rimelige forventninger.

− At overvåge revisorerne for, at identificere de områder, hvor revisors ydeevne er mangelfuld.

Forsøget på at imødegå regnskabsbrugernes kritik, samt den identificerede forventningskløft rejser

spørgsmål omkring revisors evne til at reducere forventningskløften. Samtidig er det ikke klart, i

hvilket omfang regnskabsbruger finder revisionspåtegningerne for at være oplysende og dermed et

nyttigt værktøj i deres beslutningsgrundlag.

4.1. Forventningskløftens bestanddele

Forventningskløften opstår, når der ikke er overensstemmelse mellem, det regnskabsbruger for-

venter af revisor, og det arbejde, revisor udfører i forbindelse med going concern vurderingen. Det

er derfor vigtigt for revisorprofessionen at identificere, hvor forventningskløften opstår, samt hvilke

handlinger der kan foretages for at minimere denne. Grunden herfor er, at hvis regnskabsbruger har

urimelige eller uberettigede forventninger, vil disse være med til at skabe tillidsbrud til revisors

udførte arbejde, og dermed vanskeliggøre revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant53.

Det er derfor vigtigt for revisor at oplyse regnskabsbrugere omkring, hvad going concern vurderin-

gen omfatter, og ikke mindst, hvad denne ikke omfatter samt hvilken ansvarsfordeling der er mel-

lem virksomhedsledelse og revisor i forbindelse med udarbejdelse af denne vurdering. Med denne

52 “Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” s. 5
53 “Professionsetik for revisorer” s. 14
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indgangsvinkel indtager revisor en proaktiv tilgang til forsøget på at minimere grundlaget for, at

regnskabsbruger danner forkerte forventninger.

For at opnå den korrekte forståelse af grundlaget for forventningskløften bliver man nødt til, at fore-

tage forventningskløften i yderligere to dele54:

Forventningskløften: Uoverensstemmelser af forventninger af revisionsydelsen mellem regn-

skabsbruger og revisor

Forståelseskløften: Regnskabsbrugers manglende forståelse af regnskabsvæsen, regnskabs-

aflæggelse, samt revisors arbejde

Forståelse for og anvendelse af opdelingen af forventningskløften i en forventningskløft og en for-

ståelseskløft er nødvendig for at kunne identificere, at grundlaget for den samlede forventningskløft

ikke udelukkende, påhviler revisor eller de lovgivende organer. En stor del af ansvaret for, at der

opstår en forventningskløft påhviler regnskabsbrugeren, og dennes til dels mangelfulde indsigt i

lovgrundlaget for revisors arbejdsopgaver.

Forholdet bliver synliggjort ved en gennemgang af nedenstående figur:

Figur 6 komponenter i forventningskløften55

4.1.1 Præstationskløft

Præstationskløften, der er forventningskløftens venstre del, kan opdeles i yderligere to kompo-

nenter:

Revisors mangelfyldte arbejde:

Denne kløft opstår i de situationer, hvor regnskabsbruger mener, at revisor ikke lever op til, hvad

lovgivningen foreskriver. Denne situation kan opstå af to grunde. Som udgangspunkt må det for-

54 “Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” s. 9
55 “Professionsetik for revisorer” s. 15
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ventes, at regnskabsbruger har et kendskab til de krav, revisor skal leve op til for, at kunne udføre

going concern vurderingen i henhold til god revisionspligt, og der vil derfor i denne situation være

tale om, at revisor reelt har udført et mangelfuldt stykke arbejde. Revisor har dermed ikke præsteret

i henhold til de rimelige forventninger, regnskabsbruger kan have. Samtidig kan der opstå en situa-

tion, hvor regnskabsbruger ikke har et tilstrækkeligt kendskab til de krav, der er til revisors gen-

nemgang af going concern vurderingen for at leve op til kravet omkring god revisionsskik, men

derimod kun en formodning om, hvilke krav der er til revisor. I denne situation vil der opstå den

tidligere omtalte forståelseskløft mellem regnskabsbruger og revisor, da regnskabsbruger ikke har

tilstrækkeligt kendskab til revisors arbejde til at kunne danne en rimelig forventning.

Mangelfuld regulering:

Denne del af præstationskløften kommer til udtryk i de situationer, hvor revisor lever op til kravene

omkring god revisionsskik, men at det udførte arbejde ikke er tilstrækkeligt i henhold til regnskabs-

brugers forståelse af, hvad revisors gennemgang af going concern vurderingen skal omfatte. Sådan-

ne situationer kan opstå, når regnskabsbruger eksempelvis holder revisor ansvarlig for uhensigts-

mæssige revisionsstandarder, eller ikke har tilstrækkelig forståelse for, hvad revisors rolle er.

4.1.2 Rimelighedskløft

Begrebet rimelighedskløften dækker over de situationer, hvor regnskabsbruger har urimelige for-

ventninger til, hvilket arbejde revisor skal udføre for at opnå et egnet og tilstrækkeligt revi-

sionsbevis for ledelsens going concern vurdering. Disse situationer kan opstå, når regnskabsbruger

for eksempel har en opfattelse af, at når revisor har påtegnet en årsrapport med en blank påtegning,

indeholder denne ingen fejl. Regnskabsbruger har i denne situation ikke forståelse for, at en blank

revisionspåtegning i en årsrapport giver høj grad af, men ingen absolut sikkerhed56. Den manglende

forståelse medfører, at regnskabsbruger danner urimelige forventninger til revisor. Det er blandt

andet disse forventninger, der er med til at skabe forventningskløften mellem revisor og regnskabs-

bruger med hensyn til revisors rolle ved udarbejdelse og vurdering af en virksomheds evne til at

opfylde going concern forudsætningen.

56 ”Professionsetik for revisorer” s. 15
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4.2. Regnskabsbrugers forventningsdannelse

For at forstå regnskabsbrugers forventninger, er det nødvendigt at opnå en forståelse for, på hvilket

grundlag disse forventninger bliver dannet.

Figur 7 proces for regnskabsbrugers forventningsdannelse57

Figuren opsummerer forventningsdannelsen, hvor regnskabsbrugeren som udgangspunkt har et er-

faringsgrundlag, samt en opfattelse af revisors normsæt (lovgivning samt etiske retningslinjer). Dis-

se to faktorer danner tilsammen regnskabsbrugers positive forventninger til revisor. Indeholdt i dis-

se positive forventninger er regnskabsbrugers tillid til revisor. Efter dannelsen af de positive for-

ventninger, vil regnskabsbrugers aktuelle oplevelser af revisor påvirke evalueringsprocessen nega-

tivt eller positivt, hvilket resulterer i ajourførte forventninger.

Gode relationer mellem regnskabsbruger og revisor er dog ikke nok til at opretholde det nødvendige

tillidsforhold. Revisors troværdighed spiller her en afgørende rolle. Regnskabsbruger vil løbende i

forventningsdannelsesprocessen tage stilling til, om revisor underbygger sin troværdighed ved at

være entydig, pålidelig og åben. I denne proces vil regnskabsbruger vægte revisors evne til at tale

åbent omkring holdninger og kommunikere klart med omverden, samt dennes evne til at overholde

afgivne løfter meget højt. Dermed er det en vigtig opgave for revisor at balancere mellem den nød-

vendige uafhængighed og troværdighed samt muligheden for at opretholde en åben og klar kommu-

nikation med regnskabsbruger58.

4.3. Reduktion af forventningskløften

Det er ikke forventeligt, at der skal ske en fuldstændig eliminering af forventningskløften mellem

regnskabsbruger og revisor vedrørende going concern vurderingen. Det vil dog være muligt at redu-

57 Skitseret i Bent Warmin-Rasmussens afhandling
58 ”Aktuelle forskningsprojekter i og omkring revision” s. 23-40
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cere denne til et mere acceptabelt niveau for begge parter. Identificering af henholdsvis forvent-

nings- og forståelseskløften kan hjælpe revisorprofessionen med at udvikle metoder og værktøjer til

at reducere den samlede forventningskløft til et acceptabelt niveau. Opdelingen i en forventnings-

og forståelseskløft synliggøre, hvilken part den planlagte indsats skal rettes imod.

Forventningskløften: For at opnå en reduktion i denne del vil være nødvendigt at tilpasse den

lovkrævet revisionsydelse til regnskabsbrugers forventningsniveau. Til-

pasningen kan ske ved, at revisors arbejde bliver gjort mere gennemsig-

tigt for regnskabsbruger. Dog skal revisionsydelsen stadig kunne stå til

måls med revisors pligt til at leve op til god revisionsskik.

Forståelseskløften: For at opnå en reduktion i denne del, vil det være nødvendigt gennem

uddannelse og generel information til regnskabsbrugerne, at oplyse om-

kring revisors rolle ved udarbejdelse af going concern vurderingen, samt

vurderingens effekt på revisionspåtegningen.

En måde at reducere begge områder af forventningskløften er, at revisor får nogle værktøjer til at

kunne opnå en bedre kommunikation med regnskabsbrugerne vedrørende væsentlige områder som

going concern vurderingen. Forbedringen af kommunikationsmulighederne kan ske ved, at revisi-

onspåtegningen gøres mere individuel og tilpasses regnskabsbrugers forståelsesniveau samt behov.

Herudover kan det forventes, at hvis der fra revisorforeningernes side blev foretaget et omfattende

oplysningsarbejde over for regnskabsbruger omkring revisors ansvar, etiske og faglige standarder

og ikke mindst begrænsningerne her i, vil det kunne påvirke regnskabsbrugers forventningsdannel-

se. Dog handler dette igen om, at revisorforeningerne udarbejder nogle løsninger til revisor, der gør

kommunikationsmulighederne tilpas individuelle og synlige, så regnskabsbruger vælger at anvende

disse nye løsninger i deres erfaringsgrundlag.

4.4. Sammenfatning

Grundlaget for dannelsen af en forventningskløft mellem to parter har altid eksisteret, eksi-

stensberettigelsen sker på baggrund af manglende forventningsafstemning mellem de to parter. De

situationer, hvor forventningskløften bliver dannet på baggrund af lovgivning eller mangel på sam-

me, vil forventningskløften være mere kompliceret end de fleste andre situationer, hvor forvent-

ningskløften kan opstå. Dermed bliver det sværere for begge parter, at reducere forventningskløften,

selvom begge parter har en proaktiv tilgang hertil.

Der er siden 1970’erne blevet lavet undersøgelser for at identificere forventningskløften mellem

regnskabsbruger og revisor. Undersøgelserne har som udgangspunkt resulteret i, at for-

ventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor opstår på grundlag af uoverensstemmelser
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mellem regnskabsbrugers forventninger til det arbejde, revisor udfører, og det arbejde der udføres.

De senere undersøgelser viser, at det vil være nødvendigt at foretage en opdeling af forventnings-

kløften i en forventningskløft og en forståelseskløft for, at kunne identificere de enkelte bestandde-

le. Denne opdeling vil samtidig kunne målrette indsatsmulighederne for at reducere forventnings-

kløften. Samtidig viser disse undersøgelser, at en af hovedårsagerne til, at forventningskløften op-

står, er manglende lovregulering og begrænsninger i revisors kommunikationsmuligheder, samt

regnskabsbrugers manglende forståelse af, hvilke krav revisor er underlagt i forbindelse med udfør-

sel af sit arbejde. Identifikationen af forventnings- og forståelseskløftens bestanddele henleder der-

for til følgende hypotese:

Hypotese 7 ”Forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor skyldes re-

gulering eller manglende præcisering”
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5. Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse

5.1 Formål

For at undersøge, om det er muligt at begrænse forventningskløften mellem regnskabsbruger og

revisor, i forbindelse med regnskabsbrugers forståelse af årsrapporten og det arbejde, revisor udfø-

rer for at kunne afgive en blank revisionspåtegning, har jeg udarbejdet en spørgeskema-

undersøgelse, der vil danne grundlag for den empiriske analyse. Spørgeskemaundersøgelsen fokuse-

rer særligt på det arbejde, revisor udfører i forbindelse med vurdering af virksomhedens evne til at

opfylde going concern forudsætningen.

5.2 Beskrivelse af begrundelse af undersøgelse og respondenter

5.2.1 Opbygning af spørgeskema

Til brug for den empiriske analyse har jeg valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse. Årsagen

hertil er, at jeg mener, at denne undersøgelsesmetode vil kunne give et billede af regn-

skabsbrugernes forståelse af going concern samt for, at give statistisk grundlag til at be- eller af-

kræfte de opstillede hypoteser. Jeg har valgt udelukkende at udsende spørgeskemaet til erhvervs-

rådgivere i de største danske banker, da jeg anser dem for at være den væsentligste regnskabsbruger

for langt de fleste danske virksomheder. Jeg ønsker derfor at opnå et indblik i deres forståelse af

revisors arbejde i forbindelse med vurdering af going concern, samt hvad revisionspåtegningen

dækker over.

Jeg har i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaet forsøgt at foretage en opdeling af spørgs-

målene i en gruppe af generelle spørgsmål, samt en gruppe af holdningsbaserede spørgsmål. Denne

opdeling er foretaget for at få en forståelse omkring respondenternes overordnede regnskabsforstå-

else samt at få et indblik i, hvilke forhold der kan have påvirkning på deres anvendelse af regnska-

berne. De holdningsbaserede spørgsmål har jeg udarbejdet med det formål at klarlægge responden-

ternes holdning til specifikke områder og problemstillinger. Disse spørgsmål har samtidig til formål

at klarlægge deres vurdering af effekten af revisors arbejde udført i forbindelse med going concern

vurderingen.
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Opdelingen har resulteret i følgende overordnede opbygning af spørgeskemaet59:

Spørgsmål 1-4 Generelle spørgsmål vedr. regnskabsbrugeren

Spørgsmål 5-23 Generelle spørgsmål vedr. regnskabsforståelse og going concern

Spørgsmål 24-29 Generelle spørgsmål vedr. kreditvurdering

Spørgsmål 30-32 Spørgsmål vedr. ”den udvidede gennemgang”

Spørgsmål 33-36 Spørgsmål vedr. artikel om konkursramte virksomheder

Spørgsmål 37-39 Spørgsmål vedr. revisors effekt på kreditgivning

Spørgsmål 40-44 Spørgsmål vedr. forståelse af going concern forudsætningen

5.2.2 Undersøgelsesdesign

Opbygningen af spørgeskemaundersøgelsen er væsentlig, da respondenternes opfattelse af denne er

direkte afspejlet i deres svarprocent og engagement. For at opnå den ønskede svarprocent har jeg

valgt at anvende det internetbaserede program TricTrac, der opstiller et overskueligt spørgeskema.

Jeg har samtidig, for størstedelen af spørgsmålene valgt at give respondenterne et begrænset antal

svarmuligheder. Samtidig har jeg i forbindelse med konstruktionen af spørgsmålene vurderet, hvor

der var behov for en kort beskrivelse af problemstillingen for at spore respondenterne ind på det

ønskede svarområde. Denne vurdering er foretaget for at sikre, at respondenterne har opnået den

korrekte forståelse af spørgsmålet inden besvarelse, og det gør sig hovedsageligt gældende for de

holdningsbaserede spørgsmål. Da jeg har en forventning om, at respondenterne har et generelt

kendskab til de økonomiske terminologier, der er anvendt i spørgeskemaet, har jeg valgt ikke at

uddybe eller forklare disse i det omfang, de er anvendt.

En af fordelene ved at anvende et internetbaseret program er, at spørgeskemaet har været anonymi-

seret. Herudover har programmet opsamlet svarerne, hvorefter det har været muligt at udsende ryk-

kere til de respondenter, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Jeg valgte kun at udsende

en rykker, da det er min overbevisning, at det kun vil have nogen effekt at udsende yderligere ryk-

kere. Jeg har i den oprindelige invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen, eller i rykkeren

for manglende svar, ikke angivet nogen svarfrist, da jeg ikke mener, det ville have en væsentlig

effekt på svarprocenten. Indhentelse af mailadresser på respondenterne er sket via personlig kontakt

til de enkelte bankfilialer. Ved denne kontakt lagde jeg vægt på, at besvarelserne ville være anony-

me, da jeg mener, det vil øge svarprocenten.

59 Se bilag 11 for det udsendte spørgeskema
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5.2.3 Udvælgelse af respondenter

Da jeg som tidligere nævnt ønsker at behandle mulighederne for at begrænse forventningskløften

mellem revisor og regnskabsbruger i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og revisors påteg-

ning med henblik på going concern, synes jeg, at det ville være relevant at udsende mit spørgeske-

ma til erhvervsrådgivere i de største danske banker. Begrundelsen herfor er, at jeg anser erhvervs-

rådgiverne som en af de væsentligste regnskabsbrugere af virksomhedernes aflagte årsregnskaber.

Det har ikke været muligt at sende spørgeskemaet ud til et tilstrækkeligt antal respondenter til at

kunne gøre det empiriske grundlag repræsentativt dækkende. Jeg har derfor valgt at kombinere min

spørgeskemaundersøgelse med en undersøgelse, der har været offentliggjort i Revision og Regn-

skabsvæsen i 2009. Denne undersøgelse vedrører revisionspåtegninger i konkursramte virksomhe-

der i 2008 samt første kvartal 2009. Kombineret med denne undersøgelse vurderer jeg, at min spør-

geskemaundersøgelse vil kunne danne et repræsentativt grundlag for konklusionerne.

For at få den størst mulige population startede jeg indledningsvis med at kontakte bankfilialer hos

de største danske banker for at undersøge, om deres erhvervsrådgivere ville være interesserede i at

være mig behjælpelig ved at svare på mit spørgeskema. Efter de enkelte respondenter havde accep-

teret at deltage i undersøgelsen blev de oprettet i TricTrac. Jeg har ikke været selektiv i forbindelse

med min udvælgelse. Hermed menes, at jeg ikke har valgt respondenterne ud fra muligheden for, at

påvirke deres svar i en bestemt retning.

5.2.4 Statistik

Som tidligere nævnt, har jeg valgt at anvende et internetbaseret program til udsendelse af spørge-

skemaet. Efter jeg har afsluttet indsamlingen af svar fra respondenterne, har jeg valgt, at program-

met skal sortere de respondenter fra, der har påbegyndt besvarelsen, men ikke afsluttet denne. Årsa-

gen hertil er, at jeg mener, at de fuldendte besvarelser kan anses for at være de mest pålidelige be-

svarelser.

Der blev udsendt spørgeskemaer til 110 erhvervsrådgivere 60, hvoraf 78 har valgt at gennemføre

hele undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 71%. Antallet af besvarelser danner et til-

strækkeligt grundlag til at kunne opnå den ønskede indikation omkring muligheden for at begrænse

forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger i forbindelse med aflæggelse af årsrappor-

ten og revisors påtegning med henblik på going concern.

60 Se bilag 11 og 12 hvor resultaterne fra spørgeskema undersøgelsen er præsenteret
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6. Analyse
I teoribehandlingen har jeg opstillet de hypoteser, der skal danne grundlag for analysen af forvent-

ningskløften mellem revisor og regnskabsbruger, for revisors arbejde i forbindelse med udarbejdel-

se af revisionspåtegningen i relation til going concern vurderingen. Analysen skal danne grundlag

for en vurdering af muligheden for at reducere forventningskløften til et acceptabelt niveau. Neden-

for har jeg listet de i opgaven opstillede hypoteser, samt angivet side henvisning til, hvor i afhand-

lingen den bagvedliggende teori bliver behandlet:

Hypotese 1 s. 18 ”Respondenterne har ikke tilstrækkelig kendskab til going concern
forudsætningen til, at kunne vurdere denne”

Hypotese 2 s. 40 ”Respondenterne opfatter en blank påtegning, som fuld sikkerhed for
at going concern forudsætningen er opfyldt”

Hypotese 3 s. 40 ”Respondenterne mener, at revisors arbejde i forbindelse med going
concern er mangelfuldt”

Hypotese 4 s. 41 ”Respondenterne misforstår ansvarsfordelingen i forbindelse med

revisors vurdering af ledelsens foretagne skøn i relation til going con-

cern vurderingen”

Hypotese 5 s. 42 ”Revisorer oplever et stigende pres fra virksomhedsledelsen til, at
afgive en blank revisionspåtegning”

Hypotese 6 s. 42 ”Respondenterne mener, at revisor spiller en dobbelt rolle i forbin-

delse med udarbejdelse af årsrapporter og deltagelse i kreditmøder i

banken”

Hypotese 7 s. 49 ”Forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor skyldes re-
gulering eller manglende præcisering”

Jeg har valgt at behandle hypoteserne efter, hvilke områder de berører i stedet for at behandle dem

enkelvist. Sammendragningen skyldes, at der er en naturlig sammenhæng mellem flere af hypote-

serne og spørgsmålene i spørgeskemaet og har skabt følgende struktur af analysen:

Going concern Hypotese 1, 2 og 3 Afsnit 8.2.1

Ansvarsfordeling Hypotese 4 Afsnit 8.2.2

Revisors rolle Hypotese 5 og 6 Afsnit 8.2.3

Forventningskløften Hypotese 7 Afsnit 8.2.4

I de følgende afsnit vil jeg forsøge at be- eller afkræftet de opstillede hypoteser ved en sam-

menkobling af teori og besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. Jeg vil i det omfang det er re-



Side 54 af 115

levant inddrage den tidligere omtalte undersøgelse af konkursramte selskabers årsrapporter og revi-

sionspåtegninger for at understøtte min spørgeskemaundersøgelse.

I de situationer hvor respondenterne har svaret, at de hverken er enige eller uenige, vil svaret blive

opfattet negativ. Denne tolkning skyldes, at besvarelsen indikerer, at respondenten ikke har til-

strækkelig med viden til at besvare spørgsmålet, og dermed ikke ved, hvordan going concern vurde-

ringen skal behandles i den pågældende situation.

6.2 Analyse af opstillede hypoteser

6.2.1 Hypoteser vedrørende going concern

Hypoteserne vedrører respondenternes overordnede regnskabsforståelse, med fokus på deres forstå-

else af begrebet going concern, samt hvilke forhold der er omfattet af going concern vurderingen.

En stor del af respondenterne vil mene, at de har et godt kendskab til, hvad going concern forudsæt-

ningen omfatter, og hvilke krav der er til henholdsvis ledelsen og revisor. Selvom respondenterne

igennem finanskrisen har haft stor fokus på going concern vurderingen, mener jeg ikke, at deres

generelle forståelse heraf er tilstrækkelig. Da respondenterne udelukkende består af erhvervsrådgi-

vere, forventer jeg, at de har et mere dybdegående kendskab til going concern forudsætningen, samt

ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor. Hvis respondenterne ikke har den nødvendige forstå-

else for anvendelse af going concern forudsætningen, er der stor sandsynlighed for, at de ikke er i

stand til at danne rimelige forventninger til revisors rolle i forbindelse med gennemgang af vurde-

ringen. Samtidig vil de have et bedre grundlag for vurdering af de overvejelser og handlinger, der

medfører, at revisor foretager en modifikation af påtegningen ved supplerende oplysninger eller et

decideret forbehold.

6.2.1.1. Hypotese 1

”Respondenterne har ikke tilstrækkelig kendskab til going concern

forudsætningen til, at kunne vurdere denne”

Postulatet omkring respondenternes opfattelse af deres generelle forståelse af going concern forud-

sætningen bekræftes i besvarelsen af spørgsmål 11 i spørgeskemaet, hvor 76 respondenter (97 %)

mener, at de har en god forståelse af going concern forudsætning61. Herefter er respondenterne ble-

61 Se bilag 11 og 12 for besvarelse af spørgeskema
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vet bedt om at angive, hvilken periode going concern vurderingen dækker over. De har i denne situ-

ation haft mulighed for at vælge flere af svarmulighederne, kun 15 respondenter (19 %)62 svarer, at

going concern vurderingen dækker over en periode på minimum 3-6 måneder fra balancedagen.

Dermed mener størstedelen af respondenterne, som udgangspunkt, at going concern vurderingen

skal dække over en periode på minimum 12 måneder. Denne besvarelse understøtter antagelsen af,

at de har en god forståelse af, hvad going concern forudsætningen betyder. Når respondenterne se-

nere i undersøgelsen skal tage stilling til, hvilken periode der er omfattet af vurderingen, angiver 64

af respondenterne (82 %)63, at de mener, at going concern vurderingen skal dække over en periode

på maksimum 12 måneder. Denne ændring af, om vurderingen skal dække minimum eller maksi-

mum 12 måneder kan skyldes, at respondenterne blot er blevet informeret om, at going concern

vurderingen skal dække 12 måneder, og ikke om der gælder et minimums- eller maksimumkrav.

Respondenternes opfattelse af den gældende vurderingsperiode kan være påvirket af, at de blander

kravene fra den gamle RV 6 sammen med kravene fra RS 570. Sammenblandingen kan være et

resultat af revisorbranchens manglende fokus på information på uddannelse af regnskabsbruger i

denne henseende.

Indikationen af usikkerheden omkring respondenternes forståelse af vurderingsperioden for going

concern bekræftes af deres besvarelse af nedenstående spørgsmål.

Figur 8 Spørgsmål 43 og 44 fra spørgeskemaundersøgelse

62 Se bilag 11 spørgsmål 12
63 Se bilag 11 spørgsmål 34
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Her mener 72 af respondenterne (92%)64, at revisor har fejlet sin opgave, hvis der er afgivet en

blank revisionspåtegning og selskabet går konkurs efter 3 måneder. Billedet ændrer sig til 46 re-

spondenter (59%)65, hvis konkursen finder sted efter 9 måneder. Besvarelsen indikerer, at respon-

denterne ikke har det rette grundlag for deres forventningsdannelse, i forbindelse med revisors ud-

arbejdelse af revisionspåtegningen vedrørende going concern. Som gennemgået i teoriafsnittet, skal

revisor i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegningen erklærer sig om, hvorvidt selskabet er i

stand til at opfylde going concern forudsætningen i minimum 12 måneder. Det er ikke revisors an-

svar at udarbejde selve going concern vurderingen, det er der imod revisors ansvar at foretage en

gennemgang af de forudsætninger, som virksomhedsledelsen har lagt til grund for deres vurdering.

Det vil dermed ikke være et entydigt svar på, om revisor har fejlet i en situation, hvor et selskab går

konkurs inden for 3-9 måneder efter balancedagen. Dette skyldes, at der kan være sket væsentlige

ændringer til de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for deres vurdering af going concern

forudsætningen. Usikkerheden skyldes, at hele going concern vurderingen som udgangspunkt ba-

seres på skøn, udarbejdet af virksomhedsledelsen. Naturligvis ønsker ledelsen at fremstille deres

virksomhed i så positivt et lys som muligt. Det er derfor nødvendigt, at revisor stiller sig kritisk

overfor alle påstande, skøn og forudsætninger, der ligger til grund for denne vurdering.

Indikationerne på usikkerheden omkring respondenternes forståelse af, hvilken periode der er om-

fattet af going concern forudsætningen, kan være påvirket af de ændringer, som RS 570 medførte,

da den erstattede RV 6 i 2004. I denne forbindelse blev vurderingsperioden reduceret til at omfatte

perioden fra balancedag til balancedag, i stedet for frem til den endelige godkendelse af årsrappor-

ten. Ændringen medførte dermed en reduktion af vurderingsperioden på op til fem måneder. Selv-

om ændringen trådte i kraft d. 1. juli 2004, tyder det på, at regnskabsbruger anvender den gamle

vurderingsperiode i forbindelse med deres forventningsdannelse. Dette kan skyldes, at selvom vur-

deringsperioden er ændret, skal revisor stadig foretage revision af perioden mellem balancedagen

og påtegningstidspunktet. Revisionen af denne periode består af en overordnet gennemgang af peri-

oderegnskaber, samt forespørgsler til ledelsen. Regnskabsbruger kan derfor ikke tillægge revisionen

af efterfølgende begivenheder samme grad af sikkerhed, som revisionen af going concern forudsæt-

ningen i henhold til RS 570.

64 Se bilag 11 spørgsmål 43
65 Se bilag 11 spørgsmål 44
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6.2.1.2. Hypotese 2

”Respondenterne opfatter en blank påtegning, som fuld sikkerhed

for at going concern forudsætningen er opfyldt”

Denne hypotese behandler respondenternes tolkning af en revisionspåtegning, herunder postulatet,

at de forventer, at en blank revisionspåtegning er en garanti for, at den pågældende virksomhed med

fuld sikkerhed opfylder kravene for going concern. Begrundelsen for denne hypotese er, at jeg for-

venter, at mange af respondenterne ikke forstår betydningen af begrebet høj grad af sikkerhed. Det

er essentielt for respondenterne at forstå en revisionspåtegning, da det er revisors kommunikations

mulighed med regnskabsbruger, om for eksempel going concern forhold.

For at få et overordnet kendskab til respondenternes forståelse af revision, og dermed grundlaget for

udarbejdelse af en revisionspåtegning, er de blevet bedt om kort at beskrivelse af, hvad de mener,

det betyder, at der er foretaget revision. Generelt var besvarelsen herpå af svingende kvalitet. Det

kan dog konkluderes, at deres beskrivelser var fokuseret på stikprøvekontrol, efterprøvelse af virk-

somhedens påstande, samt værdiansættelse af aktiver. Dog er der enkelte af respondenterne, der

beskriver revision som, at revisor indestår for rigtigheden af oplysningerne, samt at det er en fuld-

stændig gennemgang af regnskabet66. Besvarelserne indikerer, at størstedelen af respondenterne

generelt har et godt kendskab til, hvilke revisionshandlinger revisor udfører for at indhente et egnet

og tilstrækkeligt revisionsbevis. Denne forståelse af revisionshandlingerne er dog ikke ensbetyden-

de med, at respondenterne forstår, hvad en blank revisionspåtegning betyder samt, hvad revisors

konklusion i revisionspåtegningen dækker over.

Figur 9 Spørgsmål 10 fra spørgeskemaundersøgelse
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Af ovenstående figur ses det, at 49 respondenter (63%)67 ved, at en blank revisionspåtegning, er en

påtegning uden modifikationer i form af forbehold eller supplerende oplysninger. Sammenholdes

denne besvarelse med, at 66 af respondenterne (85%)68 mener, at revisor i sin konklusion angiver, at

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, burde det kunne konkluderes, at responden-

terne forstår, at en blank revisionspåtegning ikke giver fuld sikkerhed for, at going concern forud-

sætningen kan opfyldes. For at få en klar indikation af, hvilken grad af sikkerhed respondenterne

tillægger en blank revisionspåtegning, med hensyn til virksomhedens mulighed for opfyldelse af

going concern forudsætningen, blev de bedt om at tage stilling til nedenstående spørgsmål:

Figur 10 Spørgsmål 36 fra spørgeskemaundersøgelse

Ovenstående figur viser, at respondenterne tolker en blank revisionspåtegning som en garanti for, at

den pågældende virksomhed, inden for vurderingsperioden, ikke vil opleve problemer med opfyl-

delse af going concern forudsætningen. Denne mistolkning skyldes, at respondenterne mener, at

revisor skal kunne forudse fremtidige hændelser, der vil have effekt på virksomhedens evne til at

opfylde going concern forudsætningen. Samtidig mistolker respondenterne lovgivningen og an-

svarsfordeling mellem revisor og regnskabsbruger. Der opstår dermed en sandsynlighed for en for-

ventningskløft, da respondenterne ikke har den korrekte forståelse af en blank revisionspåtegning.

Denne forventningskløft vil tage udgangspunkt i respondenternes misforståelse af, hvilke krav revi-

sor er underlagt i forbindelse med opnåelse af et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne

udarbejde den relevante revisionspåtegning i relation til going concern.

67 Se bilag 11 spørgsmål 10
68 Se bilag 11 spørgsmål 9
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6.2.1.3. Hypotese 3

”Respondenterne mener, at revisors arbejde i

forbindelse med going concern er mangelfuldt”

Postulatet vedrørende denne hypotese grunder i, at respondenterne ikke danner rimelige for-

ventninger til revisors rolle i forbindelse med going concern vurderingen. Respondenterne mangler

indsigt i den lovgivning, der danner rammerne for revisors arbejde, samt tillægger revisor et uberet-

tiget ansvar, i forbindelse med udarbejdelse af going concern vurderingen.

For at få en indikation af respondenternes forventninger til sikkerheden i en blank revisions-

påtegning, er de blevet bedt om at tage stilling til en række spørgsmål, der tager udgangspunkt i

undersøgelsen af revisionspåtegninger for konkursramte virksomheder. Denne undersøgelse viser,

at revisor i 60% af konkurstilfældene havde modificeret revisionspåtegningen, enten ved suppleren-

de oplysninger eller ved et forbehold. Begrundelsen for, at revisor i 40% af konkurstilfældene har

afgivet en blank revisionspåtegning på årsrapporten søges i, at hele going concern vurderingen er

baseret på skøn. De skøn, der bliver lagt til grund for den pågældende vurdering kan, som tidligere

beskrevet, ændres efter, at årsrapporten er blevet påtegnet.

Figur 11 Spørgsmål 35 fra spørgeskemaundersøgelse

Ovenstående figur viser, at 54 af respondenterne (69%)69 ikke mener, at sikkerheden i en revisi-

onspåtegning er god nok, selvom revisor har modificeret påtegningen i 60% af konkurstilfældene.

Hvilket bekræftes af det efterfølgende spørgsmål, hvor kun 21 af respondenterne (27%)70 er decide-

ret uenige i, at de ved afgivelse af en blank revisionspåtegning forventer, at revisor med 100% sand-

synlighed kan garanterer for, at going concern forudsætningen er opfyldt. Det tyder dermed på, at

respondenterne mener, at revisors arbejde i de pågældende situationer er mangelfuldt.

69 Se bilag 11 spørgsmål 35
70 Se bilag 11 spørgsmål 36
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For at bekræfte denne tendens skal respondenterne efterfølgende tage stilling til, om revisor har

udført sit arbejde i henhold til deres forventninger i en situation, hvor revisor har afgivet en blank

revisionspåtegning og virksomheden efterfølgende går konkurs. I den opstillede situation har et

selskab realiseret et lille underskud, og har trukket deres kassekredit over det tilladte maksimum.

Ledelsen har ikke udarbejdet budgetter for det kommende år, samt valgt ikke at omtale de forhold,

der kan have betydning for going concern forudsætningen i ledelsesberetningen. I denne situation

mener 12 af respondenterne (15%)71, at revisor ikke burde have taget et forbehold i årsrapporten.

Denne besvarelse svarer til teorien, da der er flere forhold, der gør, at revisor burde have forholdt

sig mere kritisk i revisionsprocessen, og dermed have udvidet revisionshandlingerne for at opnå et

egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Det er dog ikke entydigt for respondenterne om der er tale

om en situation, hvor revisor bør tage et forbehold eller supplerende oplysninger. Dette skyldes, at

det afhænger af, hvilke begrundelser der ligger bagved de mangelfulde forhold. Hvis der er tale om

en situation, hvor ledelsen ikke vil udarbejde et budget eller medtage oplysninger om usikkerheden

vedrørende going concern forudsætningen i ledelsesberetningen, vil revisor være nødsaget til at tage

et forbehold i revisionspåtegningen. Respondenterne modsiger dog sig selv i det efterfølgende

spørgsmål, hvor 33 af respondenterne (42%)72 mener, at forholdet er så almindeligt, at det er kor-

rekt, at der ikke er taget et forbehold i årsrapporten. De skiftende svar er med til at bekræfte, at re-

spondenterne har svært ved at vurdere, i hvilke situationer revisor skal tage et forbehold eller afgive

en supplerende oplysning, og i hvilke situationer det ikke er nødvendigt.

6.2.1.4. Sammenfatning

Analysen af besvarelserne af spørgeskemaet viser, at respondenterne har en overordnet teoretisk

forståelse for, hvad going concern forudsætningen betyder, samt hvilken periode den udarbejdede

vurdering dækker over. Denne overordnede forståelse er dog ikke tilstrækkelig til, at respondenter-

ne kan vurdere, om going concern vurderingen bliver anvendt korrekt, hvorfor der dermed er en

væsentlig risiko for, at der opstår en forståelseskløft mellem regnskabsbruger og revisor. Denne

forståelseskløft vil bestå, så længe respondenterne ikke opnår den rette forståelse for, hvordan en

revisionspåtegning anvendes i forbindelse med revisors kommunikation omkring going concern, og

kan i værste tilfælde resultere i, at respondenterne mistolker den revisionspåtegning, som årsrappor-

ten retteligt er påtegnet med. Samtidig tyder det på, at der fra revisororganisationen ikke har været

71 Se bilag 11 spørgsmål 40
72 Se bilag 11 spørgsmål 41
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foretaget et tilstrækkeligt oplysningsarbejde overfor regnskabsbruger i forbindelse med indførsel af

RS 570. Det mangelfulde oplysningsarbejde kan være forklaringen på, hvorfor respondenterne ikke

kan komme med en entydig besvarelse af, hvilken periode going concern vurderingen skal omfatte.

Grunden til, at der ikke er foretaget en tilstrækkelig oplysning og uddannelse af regnskabsbruger

kan være, at revisorbranchen ikke ønsker at tydeliggøre den ansvarsfraskrivning, der skete ved, at

vurderingsperioden er blevet reduceret med op til fem måneder.

Samtidig viser analysen, at respondenterne anser en blank revisionspåtegning som en garant for, at

den pågældende virksomhed ikke vil opleve problemer med overholdelse af going concern forud-

sætningen for minimum de kommende 12 måneder. I de tilfælde, hvor virksomheden går konkurs,

uden at revisor har foretaget en modifikation af påtegningen, mener respondenterne, at det er revi-

sor, der bærer ansvaret og dermed har fejlet sin revision. Denne mistolkning skyldes, at responden-

terne har dannet urimelige forventninger til revisor, der opstår som effekt af, at respondenterne til-

lægger revisor et ansvar, der burde tillægges virksomhedsledelsen i stedet.

Respondenterne har ikke tilstrækkeligt med kendskab til kravene til revisionspåtegningen, hvilket

medfører, at de ikke forstår de forskellige konklusionsmuligheder, revisor har i forbindelse med

udarbejdelse af påtegningen. Denne forståelseskløft kan resultere i, at respondenterne mener, at

revisor ikke lever op til de krav, der bliver stillet i lovgivningen, og dermed mistolker den revisi-

onspåtegning, som revisor rettelig benytter. Grunden til denne mistolkning skyldes, at responden-

terne ikke forstår kravene til, hvornår revisor skal oplyse om going concern i revisionspåtegningen.

6.2.2 Hypotese vedrørende ansvarsfordeling

Teorien beskriver tydeligt, hvordan ansvarsfordelingen er i forbindelse med aflæggelse af en virk-

somheds årsrapport. Alligevel viser analysen af hypotese 1-3 tydelige tendenser for, at responden-

terne ikke har den fornødne forståelse for denne ansvarsfordeling. Den hypotese, der bliver behand-

let i det efterfølgende afsnit, vedrører forståelsen af ansvarsfordelingen i forbindelse med going

concern vurderingen. En mistolkning af reglerne omkring ansvarsfordelingen er med til at forøge

risikoen for en forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor.
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6.2.2.1. Hypotese 4

”Respondenterne misforstår ansvarsfordelingen i

forbindelse med revisors vurdering af ledelsens

foretagne skøn i relation til going concern vurderingen”

Som nævnt ovenfor, fremgår det tydeligt af teorien, hvem der har ansvaret for en virksomheds regn-

skabsaflæggelse. Jeg forventer, at respondenterne har en klar forståelse af denne ansvarsfordeling,

hvilket også bekræftes af nedenstående figur.

.
Figur 12 Spørgsmål 23 fra spørgeskemaundersøgelse

Ud fra besvarelsen af spørgsmålene vedrørende respondenternes forståelse af going concern forud-

sætningen mener jeg, at der er indikationer på, at der hvor respondenterne mistolker an-

svarsfordelingen, er i forbindelse med, hvilket ansvar de tillægger revisor ved deres vurdering af

ledelsens udarbejdede skøn. Som det bliver gennemgået i teoriafsnittene, er det ledelsens ansvar at

udarbejde en vurdering, der skal danne grundlag for virksomhedens evne til fortsat drift. Det er her-

efter revisors ansvar at vurdere hensigtsmæssigheden af de forudsætninger, ledelsens har anvendt i

deres vurdering af virksomhedens evne til fortsat drift. Gennemgangen af denne vurdering betyder

ikke, at det bliver revisors ansvar, at kunne forudsige fremtidige begivenheder, der har effekt for

virksomhedens økonomiske situation. Samtidig er det ledelsens ansvar, at revisor modtager de for-

nødne oplysninger til at kunne vurdere, om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet

eller om det vil være nødvendigt, at foretage yderligere revisionshandlinger. Mistolkningen af an-

svarsfordelingen, som gennemgangen af hypotese 1-3 indikerer, er med til at forøge forvent-

ningskløften, da regnskabsbruger og revisor arbejder ud fra forskellige referencerammer. Mistolk-

ningerne grunder i, at respondenterne tillægger revisor et ansvar, der ikke er berettiget, og dermed

overser respondenterne, at det reelt er ledelsen, der har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten.
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6.2.3 Hypoteser vedrørende revisors rolle

Hypoteserne i dette afsnit vedrører regnskabsbrugers opfattelse af revisors rolle i relation til påvir-

kelighed og troværdighed. Begge forhold er essentielle for, at regnskabsbruger opnår den rette for-

ståelse for revisors rolle i forbindelse med udformning af den rette revisionspåtegning i relation til

going concern forudsætningen. Samtidig er det vigtigt, at revisor opretholder sin uafhængighed, så

regnskabsbruger ikke får den opfattelse, at revisor varetager virksomhedens interesser i stedet for at

agere som offentlighedens tillidsrepræsentant.

6.2.3.1. Hypotese 5

”Revisor oplever et stigende pres fra virksomhedsledelsen

til at afgive en blank revisionspåtegning”

Som beskrevet i teoriafsnittet, oplever revisorerne i flere situationer, at virksomhedsledelsen forsø-

ger at presse dem til afgive en blank revisionspåtegning på årsrapporten, selvom der kan være iden-

tificeret forhold, der bør resulterer i en modifikation af påtegningen. Der er mange forskellige situa-

tioner, hvor virksomhedsledelsen kan føle sig tvunget til at presse revisor for at opnå den ønskede

revisionspåtegning. Den situation, der bliver behandlet i denne afhandling, relaterer sig til faktorer,

der kunne påvirke ledelsens og revisors vurdering af virksomhedens evne til at opnå den nødvendi-

ge kreditværdighed for at opfylde going concern forudsætningen.

Virksomhedsledelsen føler sig presset til at kunne levere et årsregnskab med en blank revisionspå-

tegning for at opnå den ønskede kreditværdighed hos banken. Grunden til, at ledelsen føler sig pres-

set hertil er, at de oplever, at det har været svært at opnå den samme kreditværdighed som før fi-

nanskrisen. Virksomheders finansieringsforhold er en væsentlig faktor i revisors gennemgang af

virksomhedens evne til at opfylde going concern forudsætningen. Hvis virksomheden ikke opnår

den samme kreditværdighed som tidligere, kan dette medføre, at revisor vurderer, at det vil være

problematisk at opfylde de finansielle forpligtigelser over for eksempelvis leverandører og bank.

Hvis virksomheden ikke er i stand til at opfylde disse forpligtigelser, vil revisor være nødsaget til at

foretage en modifikation af revisionspåtegningen på årsrapporten.
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.
Figur 13 Spørgsmål 26 fra spørgeskemaundersøgelse

Ovenstående figur viser, at respondenterne i langt de fleste tilfælde anvender revisionspåtegningen i

forbindelse med deres kreditvurdering af en virksomhed, hvilket giver en god indikation af, at der er

en vis form for berettigelse i det pres, ledelsen føler fra bankerne i forbindelse med kreditvurderin-

gen. Efter indførslen af den nye selskabslov er der intet, der tyder på, at presset fra bankerne i for-

bindelse med kreditvurdering bliver mindre. Begrundelsen herfor er, at de safeguards, der var i den

tidligere selskabslov med hensyn til kapitalkrav, er blevet væsentligt reduceret. Den nye lov har

medført, at det nu er muligt at stifte anpartsselskaber med en kapital på 80 t.kr. i forhold til de tidli-

gere 125 t.kr. Samtidig er det ved stiftelsen af både anparts- og aktieselskaber blevet muligt at nøjes

med at indbetale 25% af kapitalen, dog minimum 80 t.kr.73. Dermed reduceres sikkerheden i kapi-

talberedskabet for aktieselskaber væsentligt, hvilket resulterer i en større risiko for, at det pågæl-

dende selskab går konkurs. Forholdet omkring selskabstyper og kapitalberedskab har dog ikke no-

gen tydelig effekt på respondenternes kreditvurdering, da kun 17 af respondenterne (22%) 74 angi-

ver, at selskabstypen har effekt på kreditvurderingen. Det må dog antages, at det ændrer sig, når

effekten af de lempeligere kapitalkrav i den nye selskabslovgivning slår igennem, da denne medfø-

rer, at de tidligere safeguards i form af krav om større kapitalberedskab, bliver reduceret, og risiko-

en for virksomhedens manglende evne til at opfylde going concern forudsætningen forøges.

6.2.3.2. Hypotese 6

”Respondenterne mener, at revisor spiller en dobbelt rolle i forbindelse

med udarbejdelse af årsrapporter og deltagelse i kreditmøder i banken”

73 ”Den nye selskabslov – muligheder og risici”
74 Se bilag 11 spørgsmål 24
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Finanskrisen har medført, at virksomheder oplever, at de har lettere ved at opnå den nødvendige

kreditværdighed, hvis deres revisorer deltager i kreditforhandlingsmøderne med banken. Denne

oplevelse skyldes, at erhvervsrådgiverne tillægger årsrapporten eller budgettet mere troværdighed,

hvis det bliver gennemgået sammen med virksomhedens revisor. Samtidig opnår virksomhederne

gavn af revisors indsigt i de økonomiske og finansielle forhold i virksomheden, hvilket bekræftes af

respondenterne, hvor 59 (76%)75 er enige i denne påstand. For at fastholde den positive effekt på

bankerne, er det vigtigt, at revisorerne er meget opmærksomme på, at erhvervsrådgiverne ikke kan

drage tvivl om, at deres vurderinger af virksomhederne er uafhængige. Hvis erhvervsrådgiverne

begynder at stille sig kritisk overfor denne vurdering, kan det medføre, at de føler, at revisor har

påtaget sig en dobbelt rolle, hvor revisor både er offentlighedens tillidsrepræsentant samtidig med,

at de agerer som forhandlingspartner for virksomheden. Det tyder dog på, at en del af erhvervsråd-

giverne allerede har en opfattelse af, at revisor indtager en dobbelt rolle i forbindelse med deltagelse

i kreditmøder. Kun 20 af respondenterne (26%)76 er uenige i påstanden om, at revisor spiller en

dobbeltrolle i forbindelse med mødedeltagelsen.

6.2.3.3. Sammenfatning

Finanskrisen har haft en tydelig effekt på virksomhedsledelsens pres på revisor i forbindelse med

udarbejdelse af revisionspåtegningen. Ledelsen ved, at resultatet af en modificeret påtegning kan

medføre, at deres kreditvurdering ændres, og de der igennem ikke vil være i stand til at opfylde de-

res økonomiske forpligtigelser. For at opnå den ønskede påtegning på regnskabet er der indikationer

på, at ledelsen forsøger at omgå lovgivningen eller presse revisor til ikke at foretage den nødvendi-

ge modifikation af påtegningen. Det kan kun forventes, at ledelsen vil opleve, at presset fra banker-

ne for at opnå en blank påtegning, vil stige i takt med, at effekten af de reducerede indbyggede sa-

feguards i selskabslovgivningen indtræffer. Ledelsens mulighed for at presse revisor opstår blandt

andet som effekt af, at der er sammenfald mellem bestyrelse og direktionen i mange af de danske

virksomheder. Dermed foretager revisor ikke kontrol af virksomhedsledelsen på vegne af ejeren,

hvilket betyder, at revisor har svært ved at modstå det pres, virksomhedsledelsen forsøger at lægge

på revisor.

Opfattelsen af, at revisor spiller en dobbelt rolle, kan være med til at danne en forventningskløft

med hensyn til going concern vurderingen. Forventningskløften vil opstå, da tilliden til revisors

75 Se bilag 11 spørgsmål 37
76 Se bilag 11 spørgsmål 38
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arbejde i forbindelse med gennemgang af ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at opfylde

forudsætningen omkring forsat drift vil være påvirket af, at revisors vurderinger ikke er uafhængige.

Resultatet heraf er, at revisor ikke vil være i stand til at leve op til rollen som offentlighedens tillids-

repræsentant, og dermed kan erhvervsrådgiverne ikke afvise, at revisor varetager virksomhedens

interesser i forbindelse med påtegning af årsrapporten. Hvis denne situation opstår, kan erhvervs-

rådgiverne drage tvivl omkring årsrapportens opfyldelse af de grundlæggende forudsætninger, her-

under om virksomheden opfylder going concern forudsætningen.

6.2.4 Hypotese vedrørende forventningskløften

Der er mange faktorer, der har indflydelse på respondenternes forventningsdannelse til revisors rol-

le, samt hvilke handlinger, revisor skal udføre for at opnå det nødvendige revisionsbevis til, at kun-

ne afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed i relation til going concern. Hvis respon-

denterne ikke anvender de korrekte og nødvendige forudsætninger i deres forventningsdannelse til

revisor, er der sandsynlighed for, at der opstår en forventningskløft.

6.2.4.1. Hypotese 7

”Forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor

skyldes regulering eller manglende præcisering”

Tendenserne fra gennemgangen af de foregående hypoteser bekræfter mit postulat omkring respon-

denternes manglende forståelse af revisors påtegning i relation til going concern. Den manglende

forståelse grunder som udgangspunkt i en stigning i kompleksiteten af lovreguleringen for revisi-

onsområdet igennem de seneste år, samtidig er der ikke foretaget den nødvendige vidensdeling til

regnskabsbrugerne fra revisorbranchen.

Der har i spørgeskemaundersøgelsen ikke været indarbejdet direkte spørgsmål til respondenterne

omkring deres forståelse af forventningskløften. I stedet er det forsøgt at udarbejde spørgsmål, der

giver en indikation af, hvor forventningskløften med hensyn til regnskabsbrugers forståelse af revi-

sors påtegning og ansvar i forbindelse med going concern forudsætningen opstår.
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For at opnå denne indikation er respondenterne blevet bedt om at angive, hvad de mener, revisors

ansvar i forbindelse med going concern vurderingen er:

Figur 14 Spørgsmål 21 fra spørgeskemaundersøgelse

Ovenstående besvarelse viser, at respondenterne tillægger revisor et urimeligt ansvar, da 30 respon-

denter (38%)77 mener, at det er revisors ansvar at kunne forudse fremtidige begivenheder eller for-

hold, der påvirker virksomhedens evne til opfyldelse af going concern forudsætningen. Responden-

terne er ikke blevet bedt om at tage stilling til, om deres holdning til revisors ansvar afhænger af,

hvilke typer af fremtidige hændelser der skulle kunne indtræffe. Jeg forventer dog ikke, at typen af

fremtidige hændelser vil have en væsentlig betydning for respondenternes syn på revisors ansvar.

Det fremgår direkte af RS 570, at revisor ikke skal kunne forudse fremtidige begivenheder eller

forhold, der kan forårsage, at virksomheden ikke længere er going concern. Når denne besvarelse

ses i sammenhæng med, at 50% af respondenterne78 mener, at revisor fejler i de situationer, hvor de

afgiver en blank revisionspåtegning, og virksomheden efterfølgende går konkurs, tegnes der et tyde-

ligt billede af forventningskløften i relation til going concern vurderingen.

Som tidligere beskrevet, mener jeg, at forventningskløften tager udgangspunkt i, at respondenterne

ikke har den rette forståelse for, hvad revisors rolle er, og hvilke forhold der reelt påvirker revisors

gennemgang af going concern vurderingen. Respondenterne skulle derfor angive, hvilke forhold i

en virksomhed der har effekt på deres vurdering af going concern forudsætningen:

77 Se bilag 11 spørgsmål 21
78 Se bilag 11 spørgsmål 21
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Figur 15 Spørgsmål 20 fra spørgeskemaundersøgelse

Ovenstående besvarelse viser, at 9% af respondenterne79 har tilkendegivet, at de anvender ledelsens

vurdering af going concern forudsætningen i deres vurdering af en virksomhed. Hvorimod 18%

anvender en vurdering af virksomhedens evne til at overholde de gældende lånebetingelser i forbin-

delse med deres going concern vurderingen. Besvarelsen kan derfor drage tvivl om, at responden-

terne har det nødvendige kendskab til, hvilke forhold der indgår i ledelsens vurdering. Det er vig-

tigt, at respondenterne har den nødvendige indsigt i, hvilke faktorer ledelsen har lagt til grund for

deres going concern vurdering, da disse faktorer også danner grundlag for virksomhedens mulighed

for opfyldelse af låneforholdene. Samtidig kan de ikke vurdere, om revisor har udført tilstrækkeligt

arbejde i relation til going concern vurderingen, hvis de ikke forholder sig til grundlaget herfor.

Dermed vil respondenterne ikke have det rigtige grundlag for deres forventningsdannelse.

6.2.4.2. Sammenfatning

Der er ikke noget entydigt svar på, om det er manglende regulering eller præcisering af revisors

rolle i forbindelse med going concern vurderingen, der resulterer i forventningskløften. Dog viser

gennemgangen af hypoteserne, at der er en forventningskløft, samt en stor del af denne forvent-

ningskløft beror på respondenternes forståelse af lovgivning vedrørende ansvarsfordeling mellem

ledelse og revisor i forbindelse med going concern vurderingen. Samtidig viser analysen også, at

respondenterne forventer, at revisor kan forudsige fremtidige hændelser, der kan have effekt på

virksomhedens evne til at opfylde going concern forudsætningen. Det vil i de fleste tilfælde være en

umulig opgave for revisor at kunne forudse effekten på going concern forudsætningen for alle muli-

ge fremtidige hændelser. Der er dog tilfælde, hvor respondenterne er berettiget til at stille disse for-

ventninger til revisor. Det er som oftest i situationer, hvor virksomheden bliver berørt af interne

hændelser for eksempel, at en virksomhed ikke har udnyttet den fulde trækningsret på kassekredit-

ten og har negativ egenkapital. Dog bør respondenterne være opmærksom på, at i situationer, hvor

det er eksterne faktorer, som eksempelvis at virksomhedens bankforbindelse går konkurs, vil det

ikke være muligt at have en forventning, om at revisor skulle have forudset denne hændelse.

79 Se bilag 11 spørgsmål 20
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7. Konklusion

Den økonomiske situation i det danske samfund har ændret sig gennem de sidste år, og har medført

et større fokus på virksomhedernes mulighed for opfyldelse af going concern forudsætningen.

Going concern forudsætningen er en af de grundlæggende forudsætninger i henhold til ÅRL, og

skal derfor opfyldes før, en virksomhed kan aflægge en retvisende årsrapport. Revisor har til opgave

at kontrollere, om virksomheden opfylder de lovgivningsmæssige krav, og dermed i væsentligste

omfang, giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Som effekt af tidligere regnskabsskandaler, er der løbende blevet indført flere revisionsstandarder,

som revisor skal overholde i forbindelse med revisionen af en virksomhed. Disse standarder er en

oversættelse af de internationale standarder med danske tilpasninger i det omfang, det har været

relevant. De internationale standarder er udarbejdet, så de omfatter alt fra store komplekse virksom-

heder til små virksomheder, og dermed er der indarbejdet krav i standarderne, der ikke er mulige at

udføre i størstedelen af de danske virksomheder, da de er for små. Standarderne er udarbejdet for at

klarlægge og simplificere revisors rolle i forbindelse med revision af en virksomhed. Dog har de

haft den modsatte effekt, da revisors rolle er blevet mere kompleks og ugennemskuelig for regn-

skabsbruger. Denne udvikling skyldes, at regnskabsbruger skal opnå en meget dybere og bredere

forståelse af de enkelte revisionsstandarder og samspillet her imellem. Det er derfor ikke længere

nok, at der findes vejledninger til revisor og virksomhederne, det er ligeså vigtigt, at der udarbejdes

tilsvarende vejledninger og informationspjecer til regnskabsbrugerne. Ved at udarbejde disse vil det

blive muligt for regnskabsbrugerne at identificerer, hvilke informationsbehov de har, samt hvilke

forhold der er relevante for dem at tage stilling til i forbindelse med deres forventningsdannelse

omkring revisors rolle ved going concern vurderingen. Behovet for vejledningerne til regnskabs-

brugerne opstår blandt andet som effekt af de stigende oplysningskrav, der er i henhold til lovgiv-

ningen. De øgede oplysningskrav vanskeliggør regnskabsbrugers mulighed for at sortere de relevan-

te oplysninger fra, og dermed kunne drage de nødvendige konklusioner. Dette medfører, at revisor i

mange tilfælde bliver beskyldt for at levere et mangelfuldt produkt, og dermed ikke har udført sit

arbejde, så det lever op til de forventninger, som regnskabsbruger har hertil. Respondenternes

manglende forståelse af lovgivningen for going concern området er med til at skabe en væsentlig

del af forventningskløften.

Respondenterne i denne afhandling har en god forståelse af going concern begrebet. Analysen viser,

at denne forståelse kun er på et overordnet plan, hvilket ses, da respondenterne ikke klart kan svare
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på, hvilken periode going concern vurderingen skal dække over. Den manglende forståelse kan

skyldes, at der i forbindelse med indførsel af nye RS’ere er foretaget ændringer til vurderingsperio-

den. Revisorbranchen har i denne forbindelse ikke udført et tilstrækkeligt oplysningsarbejde om-

kring, hvilke ændringer de nye standarder har medført. Den manglende information kan skyldes et

ønske om ikke at synliggøre den ansvarsbegrænsning reduktionen i vurderingsperioden har medført.

Det fremgår også af analysen, at respondenterne har en forventning om, at revisor skal kunne forud-

se samtlige fremtidige begivenheder, der kan have en effekt på going concern forudsætningen.

Som udgangspunkt har respondenterne den rette forståelse for ansvarsfordelingen mellem virksom-

heds ledelse og revisor. Men igen danner de deres forventninger til revisors rolle på et forkert

grundlag. Dette fremgår ved, at de mener, at det er revisors ansvar at foretage den fulde going con-

cern vurdering. Revisors rolle er tværtimod, at skulle gennemgå de af ledelsen udarbejdede skøn og

herefter foretage en vurdering af hensigtsmæssigheden af de anvendte forudsætninger.

Herudover ses det af analysen, at respondenterne ikke har den rette forståelse af begreberne væsent-

lighed og risiko. Revisors skal fokusere revisionen på de områder, hvor der er risiko for væsentlig

fejlinformation, hvilket kan resultere i, at det aflagte regnskab ikke er retvisende. Respondenterne

har i stedet en forventning om, at revisor foretager en fuldstændig gennemgang af virksomhedens

regnskab uden at tage hensyn til væsentlighed og risiko. Denne tendens kommer til udtryk ved, at

de anser en blank revisionspåtegning som en garanti for, at virksomheden er i stand til at opfylde

going concern forudsætningen i den omfattede vurderingsperiode. Respondenterne har derfor ikke

den rette forståelse af, hvad det betyder, at revisor påtegner regnskabet med en blank revisionspå-

tegning, der med høj grad af sikkerhed er udtryk for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl.

Ovennævnte forhold er med til at skabe forståelseskløften, da respondenterne ikke er klar over, at

de ikke har den rette forståelse for revisors rolle og dermed det produkt, som revisor leverer.

Som det ses ud fra sammenfatning på analysen, eksisterer der en forventningskløft mellem regn-

skabsbruger og revisor i relation til going concern. De opstillede hypoteser er ikke udtømmende

med hensyn til afdækning af hele forventningskløften, de identificerer blot, at denne eksisterer. Det

blev i analysen synliggjort, at forventningskløften blandt andet danner grundlag for mistolkninger af

lovgivning og ansvarsfordeling mellem revisor og ledelse. Mistolkningerne resulterer i, at regn-

skabsbrugers forventningsdannelse vil være forkert, og det vil derfor være i både revisors og regn-

skabsbrugers interesse at reducere forventningskløften.
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Behovet for reduktion af forventningskløften danner grundlag for hovedspørgsmålet i min problem-

formulering:

”Kan man begrænse forventningskløften mellem regnskabsbruger

og revisor i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

og revisors påtegning i relation til going concern”

For at vurdere, om det er muligt at reducere den samlede forventningskløft, skal der foretages en

opdeling i en forventnings- og en forståelseskløft, derved bliver det muligt at identificere hvilken

part reduktionsindsats skal rettes mod. Det er vigtigt at foretage denne opdeling, da det er forskelli-

ge regnskabsbrugere, og dermed forskellige handlinger, der skal udføres for at opnå den ønskede

reduktion.

Forventningskløft

Denne del af den samlede forventningskløft er blandt andet opstået, fordi lovgivningen er blevet

mere kompleks i takt med, at der bliver indført nye RS’ere. Kompleksiteten medfører, at revisors

rolle bliver mere ugennemsigtig, hvormed regnskabsbruger danner forkerte forventninger, da de

ikke er i stand til at få et samlet overblik over, hvad revisors rolle er. For at reducere denne del af

den samlede forventningskløft, vil det være nødvendigt, at revisororganisationen indleder en dialog

med de lovudstedende organer for der igennem at forsøge at tilpasse vejledningen til den danske

revisions lovgivning.

Da de danske revisionsvejledninger er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale stan-

darder, vil det være problematisk at ændre disse. Tendenserne for revisionsydelsen er dog, at den

bliver lempeligere. Dette sker ved, at grænserne for revisionspligt bliver hævet. IFAC er stadig tø-

vende med udstedelse af deciderede revisionsstandarder til små og mellemstore virksomheder, da

de ikke mener, at denne vil kunne stå til måls med regnskabsbrugers forventninger til kvalitet, tro-

værdighed og uafhængighed80. Det er vigtigt, at de udstedende organisationer har fokus på disse

forhold, da nye og lempeligere standarder ellers ikke vil have den ønskede effekt. I Danmark er der

blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde en alternativ revisionsydelse til den

fulde revision. Ydelsen henvender sig til regnskabsklasse B-virksomheder, og vil være et kompro-

mis mellem review og revision81. Før indførslen af den nye ydelse vil opnå den ønskede effekt, er

80 ”Lovforslag om lempelse af revisionspligt og ny dansk erklæringsstandard”
81 ”En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder”
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det essentielt, at regnskabsbruger opnår et bedre kendskab til den terminologi, der bruges ved udar-

bejdelse af revisionspåtegninger. Vigtigheden af denne forståelse skyldes, at der ved indførsel af

den nye revisionsydelse også vil blive indført en ny revisionspåtegning. Hvis regnskabsbruger ikke

forstår, hvad høj eller begrænset grad af sikkerhed betyder, vil de ikke være i stand til at forstå for-

skellen mellem de forskellige revisionspåtegninger.

Forståelseskløft

En reduktion af denne del af forventningskløften kan ske gennem et gennemgående oplys-

ningsarbejde fra revisorbranchen. Oplysningen kan ske på flere forskellige niveauer alt efter, hvor

proaktiv revisorbranchen ønsker at være. Ved at målrette en indsats mod uddannelsesinstitutioner,

som eksempelvis CBS vil det være muligt at give regnskabsbruger bedre værktøjer til, at opnå den

rette forståelse for revision og revisors rolle i relation til eksempelvis ansvarsfordeling. Samtidig vil

FSR kunne afholde kurser for den etablerede del af regnskabsbrugerne, for derved at give dem den

rette forståelse og påvirke deres forventningsdannelse med hensyn til revisors rolle i relation til

going concern vurderingen.

Herudover kan der foretages en fokusering af revisionspåtegningen, så den tilpasses regn-

skabsbrugernes informationsbehov. Analysen viser, at en del af respondenterne ikke forstår revisi-

onspåtegningen, eller ikke anvender denne i deres going concern vurderingen. Begrundelsen herfor

er, at revisionspåtegningen er et generaliseret produkt, hvor revisor forsøger at kommunikere væ-

sentlige forhold ud til regnskabsbruger. Revisor opnår ikke den ønskede effekt, da regnskabsbruger

ikke forstå, hvad begreber som væsentlighed, risiko og høj grad af sikkerhed dækker over. For at

opnå den rette forståelse af revisors rolle kan det overvejes, at der skal udarbejdes vejledninger til

regnskabsbruger for de væsentligste revisionsområder, på lige fod med RS’erne. Hvis regnskabs-

bruger ikke erkender, at de har behov for denne yderlige vejledning og information, er der en væ-

sentlig risiko forbundet med, at de selv skal opsøge informationen.

Ud fra afhandlingen ses det, at der eksisterer en forventningskløft mellem revisor og regn-

skabsbruger i forbindelse med revisors arbejde, der ligger til grund for revisionspåtegningen i rela-

tion til going concern. Ovenstående gennemgang viser, at det er muligt at reducere den samlede

forventningskløft. Opdelingen af den samlede forventningskløft i en forventningskløft og en forstå-

elseskløft viser, at det formegentlig vil være lettest at reducere forståelseskløften i forhold til for-

ventningskløften. Dette skyldes, at reduktionen her kan ske, ved at der udvikles bedre kommunika-

tionsmuligheder mellem regnskabsbruger og revisor. Samtidig er det vigtigt, at begge parter i for-
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ventningskløften har en proaktiv tilgang til reduktionen, da det ellers ikke vil lykkes. En reduktion

af den del, der vedrører uoverensstemmelser i forventningerne til selve revisionsydelsen, skal ske

via ændring i lovgivningen. Hvis regnskabsbruger og revisor får reduceret forståelseskløften, vil de

kunne samarbejde om at få påvirket lovgiverne og derigennem få tilpasset lovgivningen, så den

opfylder både revisors og regnskabsbrugers krav.

For at det skal lykkes at reducere forventningskløften er det essentielt, at alle parter erkender, hvilke

problemer forventningskløften medfører, og derefter er proaktive, når det kommer til, at finde løs-

ninger i stedet for at vente på at de øvrige parter reagerer.

7.1. Perspektivering

Selvom der i slutningen af 2010 var tegn på, at finanskrisen var over, er den økonomiske situation

stadig ustabil, hvilket skyldes et fald i den økonomiske tillid fra samfundet. I april 2011 har Expe-

rian offentliggjort en statistik, der viser, at antallet af konkurser i marts 2011 er faldet med 24,4 % i

forhold til marts 201082. Denne udvikling kan skyldes, at størstedelen af de virksomheder, der er

kommet igennem finanskrisen, har tilpasset deres omkostningsniveau med deres aktivitetsniveau,

og dermed skåret unødvendige omkostninger fra. De fleste af disse virksomheder har dog ikke mu-

lighed for at foretage yderligere nedskæringer, hvorfor de derfor vil blive hårdt ramt, hvis der

kommer et ”double dip”. Det er derfor kritisk, at flere eksperter forventer, at de virksomheder, der

havde de svært igennem finanskrisen, er ekstra udsatte nu, hvor de ikke har de samme indsatsmu-

ligheder, som da den første krise ramte. Denne påstand bekræftes af, at der er en stigning i antallet

af virksomheder, der aflægger regnskaber med forbehold for fortsat drift. Stigningen i forbehold

medfører, at virksomhederne ender i en ond cirkel, hvor det igen bliver mere problematisk at opnå

den nødvendige finansiering, der vil overbevise revisor om, at forbeholdet for fortsat drift ikke er

nødvendigt83.

Der er dog en del tvetydige tendenser, da flere økonomerne mener, at finanskrisen er overstået84,

men der forekommer stadig internationale usikkerhedsfaktorer, der kan have effekt på den økono-

miske situation i Danmark. Flere europæiske lande har brug for hjælp til at komme ud af den uhen-

82 ”Stadig færre konkurser – størst fald i byggebranchen”
83 ”Langvarig krise med mange konkurser i vente”
84 ”Cheføkonom: Finanskrisen er ved at være slut”
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sigtsmæssige økonomiske situation, de er havnet i. Heraf er en del af disse lande teknisk set gået

statsbankerot85.

Selvom det tyder på, at finanskrisen er overstået, oplever de danske virksomheder, at deres økono-

miske situation ikke er væsentligt ændret, og de stadig har svært ved at opnå den nødvendige finan-

siering, da der i stedet er opstået en gældskrise. Revisorerne har i forbindelse med finanskrisen øget

deres fokus på virksomheders evne til opfyldelse af going concern forudsætningen. Kombinationen

af gældskrise og revisors øgede fokus har, som beskrevet, resulteret i en markant stigning i antallet

af forbehold i perioden 2006 -201086. Udviklingen i antallet af forbehold medfører, at det er nød-

vendigt, at regnskabsbruger opnår en forståelse af revisors rolle i relation til going concern. For at

foretage den nødvendige vidensdeling med regnskabsbrugerne bør revisorbranchen gøre brug af de

erfaringer, de har fået i løbet af perioden med finanskrise. Derigennem vil revisorbranchen kunne

skabe den nødvendige forståelse hos regnskabsbruger af, hvad going concern betyder, og hvordan

going concern vurderingen hænger sammen med en blank eller en modificeret påtegning. For at

imødegå regnskabsbrugernes behov for yderligere viden på netop dette område, kan revisorbran-

chen udarbejde let overskuelige vejledninger og pjecer for de væsentligste revisionsområder, så

regnskabsbruger der igennem vil kunne få den nødvendige information.

85 ”For tidligt at erklære finanskrisen død”
86 ”Analyse: Revisors forbehold”
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Bilag 1 – Danmarks Statistik, Konkurser 2006-2010
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Bilag 2 - Følgebrev ajourførte/omskrevne standarder juli 2009 (FSR)

Til

FSRs medlemmer

Juli 2009

UDKAST TIL 14 AJOURFØRTE/OMSKREVNE REVISIONSSTANDARDER SAMT UD-

KAST TIL NY BENÆVNELSE AF STANDARDER TIL KOMMENTERING

Baggrund for udsendelsen af ajourførte/omskrevne revisionsstandarder

De 14 udsendte udkast til ”nye” revisionsstandarder er første del af i alt 37 standarder om revision,

som International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har ajourført henholdsvis om-

skrevet til erstatning af de gældende standarder.

Ud over en opdatering af utidssvarende standarder har formålet for IAASB været at udgive et sæt

standarder med en fælles struktur og konsekvent og ensartet anvendelse af begreber, og dermed et

sæt standarder af en kvalitet, der kan opfylde EU’s krav, når og hvis EU ønsker at implementere

fælles standarder for revision i medlemsstaterne.

De ”nye” standarder er struktureret på en ny måde. De består af indledning, revisors formål, defini-

tioner og krav til revisor samt vejledning og andet forklarende materiale. Den nye struktur tydelig-

gør opdeling mellem afsnit, der indeholder ufravigelige krav til revisor, og afsnit, der alene giver

vejledning til revisor om, hvordan kravene kan opfyldes. Strukturen overflødiggør den tidligere

anvendelse af fede typer til fremhævelse af de af standardernes afsnit, der indeholder krav til revisor

og revisors arbejde.

Dette betyder, at der i ”Vejledning og forklarende materiale” i den enkelte standard (alle afsnit, der

benævnes med ”A”) ikke dukker krav op, der ikke er medtaget i selve standarden.

I 20 af de 37 nye standarder er det alene standardens struktur, der er ændret, mens der for 16 af de

nye standarder er der tale om en reel ajourføring, der i varierende omfang ændrer kravene til revi-

sors arbejde. Enkelte standarder er ved ajourføringen slået sammen alternativt delt op i to, og ende-

lig er der kommet en ny standard (ISA 265), der omhandler særlige krav til revisors rapportering til

ledelsen om mangler i intern kontrol.
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En oversigt over de nye standarder fremgår af vedlagte bilag, hvoraf også fremgår hvilke standar-

der, der er henholdsvis nye; ajourførte og omskrevne; eller alene omskrevne.

Danske tilpasninger

Standarderne vil, i det omfang det er nødvendigt, blive suppleret med særlige krav som følge af

dansk lovgivning. Disse tilpasninger vil efterfølgende blive sendt til høring. Den hidtidige brug af

kursivskrift i standarderne for danske tilpasninger udgår, idet en sådan fremgangsmåde ikke er god-

kendt af IAASB. Det forventes, at de – meget få – særlige danske tilpasninger vil blive udgivet en-

ten i forlængelse af de enkelte standarder eller i ét samlet tillæg til standarderne.

Ikrafttrædelse

De nye revisionsstandarder træder i kraft for revision af regnskaber for perioder, der begynder 15.

december 2009 eller senere. RS 1 om kvalitetsstyring træder i kraft 15. december 2009.

Benævnelse af standarder til kommentering

Med henblik på en yderligere tilpasning til IAASB’s standarder og for at undgå fortsat sammen-

blanding af begrebet revisionsstandarder med standarder for andre af revisors opgaver end revision,

når revisionsstandarderne forventeligt bliver en del af den danske lovgivning, foreslår REVU indfø-

relse af nye betegnelser.

IAASB STANDARDER REVU- STANDARDER

ISA International Standards on Auditing DSR Danske Standarder om revision

ISRE International Standards on Review

Engagements

DSRW Danske Standarder om review

ISAE International Standards on Assurance

Engagements

DSAE Danske Standarder om andre erklæ-

ringsopgaver med sikkerhed

ISRS International Standards on Related

Services

DSB Danske Standarder om beslægtede

opgaver

ISQC International Standards on Quality

Control

DSK Danske Standarder om kvalitetsstyring

Kommentering

Kommentarer til ovennævnte oplæg fremsendes til FSR’s sekretariat, att. statsautoriseret revisor

Lisbeth Kjersgaard (e-mail LIK@fsr.dk) senest 15. oktober 2009.

Standarder til kommentering

Nedenstående 14 danske standarder er til kommentering på FSR’s hjemmeside, http://www.fsr.dk/
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AJOURFØRTE/OMSKREVNE REVISIONSSTANDARDER

RS 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklærings-

opgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver

RS 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder

RS 210 Aftaler om revisionsopgavers vilkår

RS 220 Kvalitetskontrol ved revision af regnskaber

RS 230 Revisionsdokumentation

RS 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

RS 250 Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber

RS 300 Planlægning af revision af regnskaber

RS 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virk-

somheden og dens omgivelser.

RS 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

RS 330 Revisors reaktion på vurderede risici

RS 45087 Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen

RS 500 Revisionsbevis

RS 501 Revisionsbevis – specifikke overvejelser for udvalgte poster

Kommentering

Opmærksomheden henledes på, at revisionsstandarderne, jævnfør § 23 i FSRs vedtægter, er en di-

rekte oversættelse af de tilsvarende internationale revisionsstandard udsendt af IAASB. Det faktuel-

le indhold skal derfor ikke kommenteres, men kommentarer og forslag til de foretagne valg i for-

bindelse med oversættelsen til dansk er meget velkomne.

Kommentarer til ovennævnte udkast fremsendes til FSR’s sekretariat, att. statsautoriseret revisor

Lisbeth Kjersgaard (e-mail LIK@fsr.dk) senest 15. oktober 2009.

Med venlig hilsen

REVISIONSTEKNISK UDVALG

87 Tidligere indeholdt i RS 320
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Bilag 3 – Faglig information d. 14.09.2010, Danske revisionsstandarder (FSR)

Danske Revisionsstandarder (RS 1- RS 800) kan også anvendes for revisioner af regnskaber for regn-

skabsåret 2010

14/09 2010

Ikrafttrædelsen i Danmark af IFAC’s standarder om revision i det såkaldte clarity projekt udskydes 1 år.

 FSR har lagt disse standarder til høring med en ikrafttrædelse for revisioner af regnskaber for perioder,
der starter 15. december 2009 eller senere.

 FSR har besluttet at udskyde denne ikrafttræden et år, men giver adgang til førtids implementering.

 Revisors påtegning opretholdes uændret uanset førtidsimplementering.

FSR havde gerne set en ikrafttrædelse i overensstemmelse med IFAC’s ikrafttrædelses bestemmelser, men

mangler EU’s godkendelse af oversættelserne. Der mangler endvidere en tilpasning mellem erklæringsbekendt-

gørelsen og de opdaterede standarder.

Der er derfor ikke ændringer i kravene til revisionens udførelse og erklæringens udformning ved revision af

regnskaber for perioder, der begynder før 15. december 2010.

Førtids implementering.

Ovenstående hindrer ikke, at de opdaterede ISA’er kan anvendes for revisioner af regnskaber for perioder, der

starter 15. december 2009 eller senere. Dette gælder dog ikke ISA 700 - ISA 706. Revisors påtegning m.m.

skal således fortsat følge RS 700-RS 701, hvilket blandt andet betyder, at der i afsnittet om revisors arbejde

fortsat skal henvises til, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

At revisionen er udført i overensstemmelse med ISA’erne kan afspejles ved i påtegningen under udført arbejde

at henvise til, at revisionen er udført i overensstemmelse med IFAC’s International Standards on Auditing og

danske revisionsstandarder. I sådanne tilfælde er det som altid de gældende Internationale Standarder, der

skal være anvendt. Henvisningen anses acceptable uanset ISA 700- ISA 706 ikke er implementeret. Der henvi-

ses i den forbindelse til ISA 700, der ifølge afsnit A42 tillader afvigelser til den foreskrevne påtegning, i det

omfang, det vedrører erklæringens ordlyd og lay-out og under forudsætning af, at erklæringen indeholder alle

de elementer, der fremgår af ISA 700, afsnit 43.

Den manglende mulighed for at førtidsimplementere ISA 700- ISA 706 betyder, at eksemplerne i UR 2010-1 på

revisors påtegning mm. fra januar 2010 fortsat er gældende.

REVISIONSTEKNISK UDVALG



Side 85 af 115

Bilag 4 - Følgebrev ajourførte/omskrevne standarder januar 2010 (FSR)

Til

FSRs medlemmer

Januar 2010

UDKAST TIL 7 AJOURFØRTE/OMSKREVNE REVISIONSSTANDARDER

Baggrund for udsendelsen af ajourførte/omskrevne revisionsstandarder

Der henvises til følgeskrivelse vedlagt de første 14 udkast til ”nye” revisionsstandarder, der blev

udsendt til høring i juli 2009. FSR har efterfølgende sendt yderligere 13 standarder til høring heraf 8

i oktober og 5 i december. Med vedlagte 7 standarder er der således nu udsendt 34 af de i alt 37

standarder, som International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har ajourført hen-

holdsvis omskrevet til erstatning af de gældende International Standards on Auditing. Oversigt over

standarder udsendt til høring og oversigt over ajourførte og omskrevne standarder fremgår af bilag 1

henholdsvis bilag 2.

Danske tilpasninger

Standarderne vil, i det omfang det er nødvendigt, blive suppleret med særlige krav som følge af

dansk lovgivning. Disse tilpasninger vil efterfølgende blive sendt til høring. Den hidtidige brug af

kursivskrift i standarderne for danske tilpasninger udgår, idet en sådan fremgangsmåde ikke er god-

kendt af IAASB. Det forventes, at de – meget få – særlige danske tilpasninger vil blive udgivet en-

ten i forlængelse af de enkelte standarder eller i ét samlet tillæg til standarderne.

--------------0------------

Opmærksomheden henledes på, at revisionsstandarderne, jævnfør § 23 i FSRs vedtægter, er en di-

rekte oversættelse af de tilsvarende internationale revisionsstandard udsendt af IAASB. Det faktuel-

le indhold skal derfor ikke kommenteres, men kommentarer og forslag til de foretagne valg i for-

bindelse med oversættelsen til dansk er meget velkomne.

Kommentarer til ovennævnte udkast fremsendes til FSR’s sekretariat, att. statsautoriseret revisor

Lisbeth Kjersgaard (e-mail LIK@fsr.dk)

Med venlig hilsen

REVISIONSTEKNISK UDVALG



BILAG 1

AJOURFØRTE OMSKREVNE STANDARDER FOR REVISION SENDT TIL HØRING

Standarder udsendt januar 2010 – Kommenteringsfrist 1. maj 2010

RS 530, Revision ved brug af stikprøver

RS 580, Skriftlige udtalelser

RS 610, Anvendelse af intern revisors arbejde

RS 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab

RS 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

RS 706, Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger

vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring

RS 720, Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der indeholder revidere-

de regnskaber

Standarder udsendt i december 2009 - Kommenteringsfrist 1. april 2010

RS 265, Kommunikation af mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige

ledelse

RS 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dags-

værdi, og tilknyttede oplysninger

RS 570, Fortsat drift (Going concern)

RS 620, Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde

RS 710, Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

Standarder udsendt i oktober - Kommenteringsfrist 15. januar 2010

RS 260, Kommunikation med den øverste ledelse

RS 402, Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender service leverandør

RS 505, Eksterne bekræftelser

RS 510 Førstegangsrevisionsopgaver – primobalancer

RS 520, Analytiske handlinger

RS 550, Nærtstående parter

RS 560, Efterfølgende begivenheder

RS 600, Særlige overvejelser – Revision af koncernregnskaber (Herunder komponentrevisors arbej-

de)
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BILAG 1

AJOURFØRTE OMSKREVNE STANDARDER FOR REVISION SENDT TIL HØRING

Standarder udsendt i juli 2009 - Kommenteringsfrist 15. oktober 2009

RS 1,Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsop-

gaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver

RS 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmel-

se med danske revisionsstandarder

RS 210, Aftaler om revisionsopgavers vilkår

RS 220, Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber

RS 230, Revisionsdokumentation

RS 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

RS 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber

RS 300, Planlægning af revision af regnskaber

RS 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virk-

somheden og dens omgivelser.

RS 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

RS 330, Revisors reaktion på vurderede risici

RS 450, Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen

RS 500, Revisionsbevis

RS 501, Revisionsbevis – Specifikke overvejelser for udvalgte områder



BILAG 2

AJOURFØRTE/OMSKREVNE REVISIONSSTANDARDER Ny Ajour-

ført og

om-

skrevet

Om-

skrevet

RS 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regn-

skaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede

opgaver

X

RS 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennem-

førelse i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
X

RS 210, Aftaler om revisionsopgavers vilkår X

RS 220, Kvalitetskontrol ved revision af regnskaber X

RS 230, Revisionsdokumentation X

RS 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber X

RS 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af

regnskaber
X

RS 260, Kommunikation med den øverste ledelse X

RS 265, Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse

om mangler i intern kontrol
X

RS 300, Planlægning af revision af regnskaber X

RS 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser.
X

RS 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision X

RS 330, Revisors reaktion på vurderede risici X

RS 402, Revisions overvejelser ved en virksomhed der anvender servicebu-

reau
X

RS 450,88 Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen X X

RS 500, Revisionsbevis X

RS 501, Revisionsbevis – specifikke overvejelser for udvalgte poster X

RS 505, Eksterne bekræftelser X

RS 510, Førstegangsrevisionsopgaver – primobalancer X

RS 520, Analytiske handlinger X

RS 530, Stikprøver X

88 Tidligere indeholdt i RS 320
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BILAG 2

AJOURFØRTE/OMSKREVNE REVISIONSSTANDARDER Ny Ajour-

ført og

om-

skrevet

Om-

skrevet

RS 540,89 Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige

skøn af dagsværdi og tilknyttede oplysninger
X

RS 550, Nærtstående parter X

RS 560, Efterfølgende begivenheder X

RS 570, Fortsat drift (Going concern) X

RS 580, Skriftlige udtalelser X

RS 600, Særlige overvejelser – Revision af koncernregnskaber (Herunder

komponentrevisors arbejde)
X

RS 610, Anvendelse af intern revisors arbejde X

RS 620, Anvendelse af en revisorvalgt ekspert X

RS 700, Udformning af konklusionen og rapportering på regnskaber X

RS 705,90 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæ-

ring
X

RS706,3 Supplerende oplysninger og oplysning om andre forhold i den

uafhængige revisors erklæring
X

RS 710, Sammenligninger – Sammenligningstal og regnskab til sammen-

ligning
X

RS 720, Revisor ansvar for andre informationer i dokumenter der indehol-

der reviderede regnskaber
X

RS 800, Særlige overvejelser – Revision af regnskabet udarbejdet i over-

ensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme med sær-

ligt formål

X

RS 805,91 Særlige overvejelser – Revision af enkeltstående regnskabsmæs-

sige opgørelser, specifikke elementer, konti eller poster i et regn-

skab.

X

RS 810,4 Erklæringsopgave på regnskabssammendrag X

89 Indeholder RS 545, Revision af målinger til og oplysninger om dagsværdi.

90 Tidligere indeholdt i RS 701
91 Tidligere indeholdt i RS 800
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Bilag 5 – Følgebrev Udkast til revisionsstandard RS 570 (FSR)

FSRs medlemmer

-------------------------

December 2003

nea/tj(udv/revu/kor/isa/høring/MEDL RS 570)

UDKAST TIL REVISIONSSTANDARD (RS) 570

Vedlagt fremsendes til kommentering

Udkast til revisionsstandard (RS) 570 – Going Concern

Omfanget af RS 570

RS 570 opstiller standarder for og giver retningslinjer om revisors ansvar i forbindelse med

revision af regnskaber med hensyn til going concern-forudsætningen, der er anvendt ved ud-

arbejdelsen af regnskabet, herunder overvejelser omkring ledelsens bedømmelse af virksom-

hedens evne til at fortsætte driften.

Idet going concern-forudsætningen er en grundlæggende forudsætning for regnskabsudarbej-

delse, har ledelsen et ansvar for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften, selv om

den regnskabsmæssige begrebsramme ikke foreskriver et udtrykkeligt krav i den henseende.

Ledelsens bedømmelse af going concern-forudsætningen omfatter et skøn udført på et bestemt

tidspunkt over et fremtidigt udfald af begivenheder eller forhold, der ifølge sagens natur er

usikre.

Afsnit 46 i Regnskabsvejledning 1, Årsrapporten, dens formål og indhold, anfører: “Ved be-

dømmelsen af, hvorvidt årsrapporten kan udarbejdes på going concern-basis, tages der hen-

syn til alle givne oplysninger om den overskuelige fremtid, og i det mindste for en periode på

12 måneder efter godkendelse af årsregnskabet. Hvor dybtgående bedømmelsen skal være,

afhænger af den enkelte virksomheds forhold. Hvis en virksomhed hidtil har haft en lønsom

drift og let adgang til likvide midler, kan det almindeligvis, uden gennemførelse 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 løn-
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somhed, evne til at opfylde forpligtelser og opnåelse af alternative finansieringskilder, før det

kan afgøres, om forudsætningen om going concern er til stede.”

Ovennævnte periode på 12 måneder efter godkendelse af årsregnskabet forventes ændret i

overensstemmelse med international regnskabspraksis, således at 12 måneders perioden reg-

nes fra balancedagen.

Ved planlægningen og udførelsen af revisionshandlinger og ved vurderingen af de deraf af-

ledte resultater skal revisor overveje, hvorvidt ledelsens anvendelse af going concern-

forudsætningen ved udarbejdelsen af regnskabet er passende.

Revisors ansvar er at overveje hensigtsmæssigheden af ledelsens anvendelse af going con-

cern-forudsætningen ved udarbejdelsen af regnskabet og at overveje, hvorvidt der er væsent-

lig usikkerhed omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften, som skal oplyses i regn-

skabet. Revisor kan ikke forudse fremtidige begivenheder eller forhold, som kan forårsage, at

virksomheden ophører med at være en going concern. Følgelig kan en manglende henvisning

til usikkerhed om going concern i revisionspåtegningen ikke betragtes som en garanti for

virksomhedens evne til at fortsætte driften.

På basis af opnåede revisionsbeviser skal revisor afgøre, om der efter revisors vurdering er

væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der alene eller tilsammen kan

rejse væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Såfremt der er tilstrækkelige oplysninger i regnskabet, skal revisor i revisionspåtegningen

udtrykke en konklusion uden forbehold, men skal modificere revisionspåtegningen ved at

give supplerende oplysninger der fremhæver den væsentlige usikkerhed knyttet til begivenhe-

den eller forholdet, som kan rejse væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte drif-

ten og henlede opmærksomheden på noten i regnskabet (ledelsesberetningen i årsrapporten og

lignende), der giver oplysning om forholdene.

I ekstreme situationer, der involverer talrige væsentlige usikkerhedsfaktorer, som er betydeli-

ge for regnskabet, kan revisor anse det for hensigtsmæssigt at afgive en afvisende konklusion

i stedet for at medtage supplerende oplysninger.

Hvis tilstrækkelig oplysning ikke gives i regnskabet, skal revisor afhængigt af forholdene af-

give enten en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion. Revisionspåtegnin-

gen skal omfatte specifik henvisning til, at der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse væsent-

lig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.
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Hvis revisor mener, at virksomheden ikke vil være i stand til at fortsætte driften, skal revisor

afgive en påtegning med afkræftende konklusion, såfremt regnskabet er udarbejdet med fort-

sat drift for øje.

Hvis ledelsen er modvillig til at udføre eller udvide sin bedømmelse på revisors anmodning,

skal revisor overveje, om revisionspåtegningen skal modificeres på grund af begrænsningen i

revisionens omfang.

Relationer til gældende revisionsvejledninger

Standarden kommer til at erstatte Revisionsvejledning 6. Indholdsmæssigt er der sammenfald

mellem RS 570 og Revisionsvejledning 6 bortset fra, at RS 570 på visse områder er mere de-

taljeret i beskrivelsen af de revisionshandlinger, revisor foretager ved vurdering af going con-

cern-forudsætningen. En anden væsentlig forskel er at Revisionsvejledning 6 stiller krav om,

at revisor skal tage hensyn til alle relevante oplysninger om virksomhedens udvikling i en

overskuelig fremtid, som mindst bør være 12 måneder fra datoen for ledelsens endelige stil-

lingtagen til regnskabet, jf. ovenfor om Regnskabsvejledning 1. RS 570 stiller alene krav om

12 måneder fra balancedagen, jf. standardens afsnit 18.

Standarden træder i kraft for regnskabsperioder, der begynder 1. juli 2004 eller senere. Tidli-

gere anvendelse anbefales.

---oo0oo---

Kommentarer til ovennævnte udkast fremsendes til REVU senest den:

16. marts 2004

Opmærksomheden henledes på, at revisionsstandarderne, jf. § 22 i FSRs vedtægter, er en di-

rekte oversættelse af den tilsvarende gældende internationale revisionsstandard (ISA) udsendt

af International Federation of Accountants (IFAC). RS’erne tilpasses dog om nødvendigt

dansk lovgivning. Det faktuelle indhold skal som udgangspunkt derfor ikke kommenteres,

men forslag til nødvendige tilføjelser pga. dansk lovgivning er velkomne.

Med venlig hilsen

REVISIONSTEKNISK UDVALG
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Bilag 6 – Grundlæggende sammenhænge i RS systemet
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Bilag 7 – Eksempel på revisionspåtegning med forbehold

"Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har ud-

ført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sik-

kerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæs-

sige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion med forbehold.

Forbehold

Varebeholdningerne, der i balancen er indregnet til 16 mio. kr., er efter vores opfattelse værdiansat 5

mio. kr. for højt på grund af manglende nedskrivning på ukurante varer. Skatteeffekten heraf udgør 1,4

mio. kr. Egenkapitalen og årets resultat er således overvurderet med 3,6 mio. kr. Vi tager forbehold for

den manglende nedskrivning.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten, bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven."
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Bilag 8 – Eksempel på revisionspåtegning med afkræftende konklusion

"Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har ud-

ført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sik-

kerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæs-

sige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion med forbehold.

Forbehold

Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som anført i ledelsesberetningen er det en

forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny aktiekapital, og at selskabets nuværende

kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med finansieringsbehovet. En udvidelse af selska-

bets kreditfaciliteter er efter vores opfattelse ikke sandsynlig. Vi tager derfor forbehold for, at årsrap-

porten er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Konklusion

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 2008 samt af resultatet af

selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven."
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Bilag 9 – Eksempel på revisionspåtegning med manglende konklusion

"Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Jens Jensen A/S

Vi er valgt med henblik på at revidere årsrapporten for Jens Jensen A/S for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resul-

tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges

efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-

holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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 regnskabs-

mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Det er vores ansvar at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af en revision udført i

overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Vi har dog som følge af de i afsnittet "Forbehold"

omtalte forhold, ikke været i stand til at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at kunne

afgive en konklusion.

Forbehold

Da regnskabsgrundlaget, som omtalt i ledelsesberetningen, er bortkommet og ikke har kunnet genska-

bes, har vi ikke kunnet gennemføre revisionen. Vi tager derfor forbehold for årsrapporten som helhed.

Konklusion

Som følge af det forhold, der er beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnet gennemføre revisionen, og vi

kan derfor ikke udtrykke en konklusion om årsrapporten."
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Bilag 10 – Udsendt spørgeskema

[ Introduktion]

[1 - single]

Hvilken aldersgruppe er du?
 25 - 35 år
 36 - 50 år
 50 år-

[2 - single]

Hvilken uddannelse har du?
 Ingen
 Kort videregående uddannelse (HF,

HHX, HF el. lign)
 Økonomisk kort videregående uddan-

nelse (HA Finansøkonom)
 Lang videregående uddannelse
 Lang økonomisk videregående uddan-

nelse (Cand. Merc. Aud. el. lignende)

[3 - single]

Læser du årsrapporter?
 Ja
 Nej
[Hop : 3= 1 ==> 4]
[Hop : 3= 2 ==> 8]

[4 - single]

Hvor mange årsrapporter læser du i
gennemsnit pr. år?
 Svar her:

[5 - single]

I forbindelse med din gennemgang af
årsrapporten, læser du da revisionspå-
tegningen?
 Ja
 Nej
[Hop : 5= 1 ==> 6]
[Hop : 5= 2 ==> 7]

[6 - single]

Hvis ja, hvornår?
 Inden gennemgang af regnskabet
 Efter gennemgang af regnskabet

[Betingelse 5= 2]

[7 - single]

Hvis nej, hvorfor?
 Den har ikke nogen informationsværdi
 Påtegningen er uforståelig
 Forventer at regnskabet er i orden
 Jeg har hørt at regnskabet skulle være

i orden
 Det er en standardskrivelse fra revisor

[8 - single]

Har du en god forståelse af hvad revisi-
on af årsrapporten indebærer?
 Ja
 Nej

[9 - single]

Ved revision forstås, at revisor i sin kon-
klusion angiver:
 At regnskabet ikke indeholder fejl in-

formation (100 % sikkerhed)
 At regnskabet ikke indeholder væsent-

lig fejl information

[10 - single]

Hvad betyder en "blank" påtegning?
 At der hverken er forbehold eller sup-

plerende oplysninger
 At der ikke er forbehold men kan være

supplerende oplysninger
 At der både er forbehold og suppleren-

de oplysninger

[11 - single]

Har du en god forståelse af, hvad det
kræver for at et selskab kan opfylde
going concern forudsætningen
 Ja
 Nej

[12 - multiple]

Hvis ja, hvad betyder det? (Vælg gerne
flere)
 Det forventes at selskabet kan fortsæt-

te driften i minimum 3 måneder fra
balancedagen

 Det forventes at selskabet kan fortsæt-
te driften i minimum6 måneder fra
balancedagen

 Det forventes at selskabet kan fortsæt-
te driften i minimum12 måneder fra
balancedagen

[13 - single]

Kender du forskellen på revision og re-
view af et regnskab?
 Ja
 Nej
[Hop : 13= 2 ==> 16]

[14 - single]

Hvad betyder det, at der er foretaget
revision?
 Skriv:
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[15 - single]

Hvad betyder det, at der er foretaget
review?
 Skriv:

[16 - single]

Har du, som regnskabsbruger, en for-
ventning om at hvis revisor giver en
blank påtegning, og selskabet efterføl-
gende går konkurs, inden for en given
periode, at revisor så har fejlet?
 Ja
 Nej

[17 - single]

Har det nogen betydning om konkursen
finder sted inden for 3, 6 eller 12 måne-
der?
 Ja
 Nej
[Hop : 17= 1 ==> 18]
[Hop : 17= 2 ==> 19]

[18 - single]

Hvis ja, i hvilken periode ville du mene at
revisor har fejlet
 3 måneder
 6 måneder
 12 måneder

[19 - multiple]

Hvilke forhold tror du kan have effekt på
revisors going concern vurdering? (vælg
gerne flere)
 Ledelsens vurdering af going concern
 Egenkapital (negativ/positiv)
 Selskabets evne til overholdelse af lå-

nebetingelser
 Mulighed for at långiver tilbagekalder

finansiel støtte
 Verserende retssager
 Væsentlige nøgletal
 Begivenheder efter regnskabsafslutnin-

gen

[20 - multiple]

Hvilke forhold har effekt på din vurdering
af going concern?(vælg gerne flere)
 Væsentlige nøgletal
 Revisors påtegning
 Selskabets evne til at overholdelse af

lånebetingelser
 Verserende retssager
 Egenkapital (negativ/positiv)
 Ledelsens vurdering af going concern
 Begivenheder efter regnskabsafslutnin-

gen

[21 - single]

Hvad mener du, er revisors ansvar med
henblik på vurdering af going concern
 Revisor skal kunne forudse fremtidige

begivenheder eller forhold, som afgør
at virksomheder ikke længere lever
op til going concern forudsætningen

 Revisor skal overveje ledelsens anven-
delse af going concern forudsætnin-
gen

[22 - single]

Er det vigtigt at revisor foretager revision
frem til påtegningsdagen? (Det vil sige
perioden mellem regnskabsafslutningen
og underskriftsdagen)
 Ja
 Nej

[23 - single]

Hvem mener du, har ansvaret for aflæg-
gelse af årsrapporten?
 Revisor
 Ledelsen

[24 - single]

Har det nogen betydning for din kredit-
vurdering, om selskabet er et ApS eller
et A/S
 Ja
 Nej

[25 - single]

Har det nogen betydning for din kredit-
vurdering af et selskab, at det bliver re-
videret af et af BIG4 selskaberne?
 Ja
 Nej

[26 - single]

Har det nogen betydning for din kredit-
vurdering, om revisor afgiver en blank
påtegning på regnskabet?
 Ja
 Nej

[27 - single]

Hvis revisor afgiver en blank påtegning,
kan i så vurdere, at selskabet ikke kan
leve op til de finansielle forpligtigelser
det har over for jer?
 Ja
 Nej

[28 - single]

Hvilke forhold vurderer i selskaberne på i
forbindelse med kreditvurdering og hvor-
for? (eks. hvilke nøgletal og øvrige for-
hold)
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 Skriv

[29 - single]

Har det nogen påvirkning på din kredit-
vurdering, hvis selskabet aflægger års-
rapporten hvert år umiddelbart inden
fristen for tvangsopløsning?
 Ja
 Nej

[Udvidet gennemgang]
Regeringen fremsatte i foråret et hø-
ringsforslag om at regnskabsklasse B
selskaber, skulle have mulighed for at
vælge mellem revision og en udvidet
gennemgang af årsrapporten. Den udvi-
dede gennemgang ville betyde at revisor
ville foretage en gennemgang af årsrap-
porten der svarede til en mellemting af
revision og review.
Dettehøringsforslag har givet anledning
til følgende påstande som du bedes an-
give om du er:
enig - hverken enig eller uenig - eller helt
uenig

[30 - single]

Ændringen fra revision til udvidet gen-
nemgang ville have effekt på min kredit-
vurdering
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[31 - single]

Ændringerne skaber en fornuftig balance
mellem de samfundsmæssige hensyn til
at lette de administrative byrder for sel-
skaberne og hensynet til fortsat at have
en fornuftig kontrol instans
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[32 - single]

Jeg forstår hvad ændringen fra revision
til udvidet gennemgang ville betyde
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[Undersøgelse konkursramte
selskaber]
Der er i 2009 udarbejdet en undersøgel-
se af revisionspåtegninger for konkurs-
ramte selskaber i 2008 samt 1. kvartal

2009. Denne undersøgelse har givet
anledning til følgende påstande som du
bedes angive om du er:
enig - hverken enig eller uenig - eller helt
uenig

[33 - single]

Det er revisors ansvar, at foretage en
korrekt going concern vurdering
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[34 - single]

Going concern vurderingen skal gælde
maks. 12 måneder fra balancedagen
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[35 - single]

Sikkerheden for going concern forud-
sætningen er opfyldt ved en blank revisi-
ons påtegning, lever op til mine forvent-
ninger. Undersøgelsen viser at der er
taget forbehold eller afgivet supplerende
oplysninger i 60 % af konkurstilfældene.
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[36 - single]

Ved afgivelse af en blank påtegning for-
venter jeg, at revisor med 100 % sikker-
hed ved at der ikke er risiko for at going
concern forudsætningen ikke er opfyldt
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[Revisors effekt på kredit]
Der er skrevet flere avisartikler i løbet af
2010 der indikerer at selskabers kredit-
muligheder øges hvis de tager deres
revisor med til deres bankmøder. Disse
artikler har givet anledning til følgende
påstande som du bedes angive om du
er:
enig - hverken enig eller uenig - eller helt
uenig

[37 - single]

Revisors indsigt i økonomi og finansie-
ringsforhold er en styrke, når virksomhe-
der skal i banken og have lån
 Enig
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 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[38 - single]

Revisor spiller en dobbelt rolle ved, at
både skulle udarbejde regnskabet og
agerer som "forhandlingspartner" ved
møder med banken
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[39 - single]

Selskabet får lettere kredit hvis det er en
revisor fra BIG4 der har foretaget revisi-
onen
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[Going concern]
En revisor har afgivet en blank påtegning
på et regnskab, hvor selskabet har posi-
tiv egenkapital, men har realiseret et lille
underskud for regnskabsåret. Virksom-
heden har derudover en kassekredit der
er trukket over det tilladte maksimum.
Der foreligger ingen budgetter for det
kommende regnskabsår, og ledelsen har
intet skrevet i ledelsesberetningen om-
kring ovenstående forhold. Selskabet går
desværre konkurs 6 måneder efter afgi-
velsen af den blanke revisionspåtegning
- hvordan forholder du dig til dette?

[40 - single]

Revisor burde have taget forbehold for
going concern
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[41 - single]

Det er almindelige forhold som kan fore-
komme i et selskabet, revisor behøver
derfor ikke at tage et forbehold for going
concern
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[42 - single]

Revisor har fejlet i sin revision ved at
afgive en blank revisionspåtegning
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[43 - single]

Hvis konkursen finder sted inden for de
første 3 måneder efter afgivelsen af den
blanke revisionspåtegning, er det da din
opfattelse at revisor har fejlet i sin revisi-
on
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[44 - single]

Hvis konkursen finder sted mere end 9
måneder efter afgivelsen af den blanke
revisionspåtegning, er det da din opfat-
telse at revisor har fejlet sin revision
 Enig
 Hverken enig eller uenig
 Helt uenig

[ Interview afsluttet]
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0
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18

Ingen Kort videregående
uddannelse (HF,
HHX, HF el. lign)

Økonomisk kort
videregående

uddannelse (HA
Finansøkonom)

Lang videregående
uddannelse

Lang økonomisk
videregående

uddannelse (Cand.
Merc. Aud. el.

lignende)

Spm 1 og 2 Hvilken aldersgruppe er du?

25 - 35 år

36 - 50 år

50 år-

n = 78

Ja 76 97%

Nej 2 3%

Total 78 100%

5. I forbindelse med din gennemgang af årsrapporten, læser du da

revisionspåtegningen?

Inden gennemgang af regnskabet 59 78%

Efter gennemgang af regnskabet 17 22%

Total 76 100%

6. Hvis ja, hvornår?

0
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15
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35

40

0-50 årsrapporter 51-100 årsrapporter 100- ?? Årsrapporter

Spm 3 Hvor mange årsrapporter læser du i gennemsnit pr. år

or_ 56 64 .m db
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Den har ikke nogen informationsværdi 0 0%

Påtegningen er uforståelig 2 11%

Forventer at regnskabet er iorden 4 22%

Jeg har hørt at regnskabet skulle være iorden 2 11%

Det er en standardskrivelse fra revisor 10 56%

Total 18 100%

7. Hvis nej, hvorfor?

Ja 74 95%

Nej 4 5%

Total 78 100%

8. Har du en god forståelse af hvad revision af af årsrapporten

indebærer?

At regnskabet ikke indeholder fejl information
(100% sikkerhed)

12 15%

At regnskabet ikke indeholder væsentlig fejl
information

66 85%

Total 78 100%

9. Ved revision forstås, at revisor i sin konklusion angiver:

At der hverken er forbehold eller supplerende
oplysninger

49 63%

At der ikke er forbehold men kan være
supplerende oplysninger

29 37%

At der både er forbehold og supplerende
oplysninger

0 0%

Total 78 100%

10. Hvad betyder en "blank" påtegning?

Ja 76 97%

Nej 2 3%

Total 78 100%

11. Har du en god forståelse af, hvad det kræver for at et selskab

kan opfylde going concern forudsætningen
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Det forventes at selskabet kan fortsætte
driften i minimum 3 måneder fra
balancedagen

3 4%

Det forventes at selskabet kan fortsætte
driften i minimum 6 måneder fra
balancedagen

12 15%

Det forventes at selskabet kan fortsætte
driften i minimum 12 måneder fra
balancedagen

71 91%

Total 86 110%

12. Hvis ja, hvad betyder det? (Vælg gerne flere)

Ja 59 76%

Nej 19 24%

Total 78 100%

13. Kender du forskellen på revision og review af et regnskab?

Ja 39 50%

Nej 39 50%

Total 78 100%

16. Har du, som regnskabsbruger, en forventning om at hvis revisor

giver en blank påtegning, og selskabet efterfølgende går konkurs,

inden for en given periode, at revisor så har fejlet?

Ja 50 64%

Nej 28 36%

Total 78 100%

17. Har det nogen betydning om konkursen finder sted inden for 3, 6

eller 9 måneder?

3 måneder 30 60%

6 måneder 14 28%

12 måneder 6 12%

Total 50 100%

18. Hvis ja, i hvilken periode ville du mene at revisor har fejlet
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Ledelsens vurdering af going concern 48 62%

Egenkapital (negativ/positiv) 58 74%

Selskabets evne til overholdelse af
lånebetingelser

68 87%

Mulighed for at långiver tilbagekalder finansiel
støtte

59 76%

Verserende retssager 55 71%

Væsentlige nøgletal 30 38%

Begivenheder efter regnskabsafslutningen 57 73%

Total 375 481%

19. Hvilke forhold tror du kan have effekt på revisors going concern

vurdering? (vælg gerne flere)

Væsentlige nøgletal 50 64%

Revisors påtegning 59 76%

Selskabets evne til at overholdelse af
lånebetingelser

72 92%

Verserende retssager 56 72%

Egenkapital (negativ/positiv) 66 85%

Ledelsens vurdering af going concern 36 46%

Begivenheder efter regnskabsafslutningen 62 79%

Total 401 514%

20. Hvilke forhold har effekt på din vurdering af going

concern?(vælg gerne flere)

Revisor skal kunne forudse fremtidige
begivenheder eller forhold, som afgør at
virksomheder ikke længere lever op til going
concen forudsætningen

30 38%

Revisor skal overveje ledelsens anvendelse
af going concern forudsætningen

48 62%

Total 78 100%

21. Hvad mener du, er revisors ansvar med henblik på vurdering af

going concern
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Ja 50 64%

Nej 28 36%

Total 78 100%

22. Er det vigtigt at revisor foretager revision frem til

påtegningsdagen? (Det vil sige perioden mellem

regnskabsafslutningen og underskriftsdagen)

Revisor 10 13%

Ledelsen 68 87%

Total 78 100%

23. Hvem mener du, har ansvaret for aflæggelse af årsrapporten?

Ja 17 22%

Nej 61 78%

Total 78 100%

24. Har det nogen betydning for din kreditvurdering, om selskabet er

et ApS eller et A/S

Ja 24 31%

Nej 54 69%

Total 78 100%

25. Har det nogen betydning for din kreditvurdering af et selskab, at

det bliver revideret af et af BIG4 selskaberne?

Ja 65 83%

Nej 13 17%

Total 78 100%

26. Har det nogen betydning for din kreditvurdering, om revisor

afgiver en blank påtegning på regnskabet?
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Ja 49 63%

Nej 29 37%

Total 78 100%

27. Hvis revisor afgiver en blank påtegning, kan i så vurdere, at

selskabet ikke kan leve op til de finansielle forpligtigelser det har

over for jer?

Ja 60 77%

Nej 18 23%

Total 78 100%

29. Har det nogen påvirkning på din kreditvurdering, hvis selskabet

aflægger årsrapporten hvert år umiddelbart inden fristen for

tvangsopløsning?

Regeringen fresmatte i foråret 2010 et høringsforslag om

regnskabsklasse B selskaber, skulle have mulighed for

at vælge mellem revision og udvidet gennemgang af

årsrapporten. Den udvidede gennemgang ville betyde at

revisor ville foretage en gennemgang af årsrapporten

der svarede til en mellemting af revision og review. Dette

høringsforslag har givet anledning til følgende påstande

som du bedes angive om du er:

Enig

Hverken

enig eller

uenig

Helt uenig

30. Ændringen fra revision til udviddet gennemgang ville
have effekt på min kreditvurdering

50 23 5

31. Ændringerne skaber en fornuftig balance mellem de
samfundsmæssige hensyn til at lette de administrative
byrder for selskaberner og hensynet til fortsat at have en
fornuftig kontrol instans

14 49 15

32. Jeg forstår hvad ændringen fra revision til udviddet
gennemgang ville betyde

34 33 11

Der er i 2009 udarbejdet en undersøgelse af

revisionspåtegninger for konkursramte selskaber i 2008

samt 1. kvartal 2009. Denne undersøgelse har givet

anledning til følgende påstande som du bedes angive

om du er:

Enig

Hverken

enig eller

uenig

Helt uenig

33. Det er revisors ansvar, at foretage en korrekt going
concern vurdering

56 16 6

34. Going concern vurderingen skal gælde maks 12
måneder fra balancedagen

64 9 5

35. Sikkerheden for going concern forudsætningen er opfyldt
ved en blank revisions påtegning, lever op til mine
forventninger. Undersøgelsen viser at der er taget forbehold
eller afgivet supplerende oplysninger i 60 % af
konkurstilfældende.

24 45 9

36. Ved afgivelse af en blank påtegning forventer jeg, at
revisor med 100 % sikkerhed ved at der ikke er risiko for at
going concern forudsætningen ikke er opfyldt

35 22 21
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Der er skrevet flere avisartikler i løbet 2010 der indikerer

at selskabers kreditmuligheder øges hvis de tager deres

revisor med til deres bankmøder. Disse artikler har givet

anledning til følgende påstande som du bedes angive

om du er:

Enig

Hverken

enig eller

uenig

Helt uenig

37. Revisors indsigt i økonomi og finansieringsforhold er en
styrke, når virksomheder skal i banken og have lån

59 19 0

38. Revisor spiller en dobbelt rolle ved, at både skulle
udarbejde regnskabet og ageerer som "forhandlingspartner"
ved møder med banken

26 32 20

39. Selskabet får lettere kredit hvis det er en revisor fra BIG4
der har foretaget revisionen

10 34 34

En revisor har afgivet en blank påtegning på et

regnskab, hvor selskabet har positiv egenkapital, men

har realiseret et lille underskud for regnskabsåret.

Virksomheden har derudover en kassekredit der er

trukket over det tilladte maksimum. Der foreligger ingen

budgetter for det kommende regnskabsår, og ledelsen

har intet skrevet i ledelsesberetningen omkring

ovenstående forhold. selskabet går desværre konkurs 6

måneder efter afgivelsen af den blanke

revisionspåtegning - hvordan forholder du dig til dette?

Enig

Hverken

enig eller

uenig

Helt uenig

40. Revisor burde have taget forbehold for going concern 36 30 12

41. Det er almindelige forhold som kan forekomme i et
selskabet, revisor behøver derfor ikke at tage et forbehold for
going concen

33 20 25

42. Revisor har fejlet i sin revision ved at afgive en blank
revisionspåtegning

30 33 15

43. Hvis konkursen finder sted inden for de første 3 måneder
efter afgivelsen af den blanke revisionspåtegning, er det da
din opfattelse at revisor har fejlet i sin revision

51 21 6

44. Hvis konkursen finder sted mere end 9 måneder efter
afgivelsen af den blanke revisionspåtegning, er det da din
opfattelse at revisor har fejlet sin revision

6 40 32
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Bilag 12 – Besvarelse af spørgeskema (åbne spørgsmål)

Spørgsmål nr.: 14
14 Hvad betyder det, at der er foretaget revision?

Antal åbne Svar: 59

 kjlæj

 fjdskalæfds

 der foretages revision af alle relevante poster

 revision

 De væsentligste poster er gennemgået og revideret. Der er foretaget stikprøvekontrol.

 fsalk

 At der er foretaget betryggende kontrol af bogføring. Revisors ansvar er således større end i et review

 At virksomhedens økonomifunktioner er gennemgået stikprøvevis.

 Undersøgelse af at årsregnskabsloven, og dette sker ved stikprøver af forskellige dele af regnskabet. Der tages
desuden stilling til om regnskabsprincipperne er i orden (værdiansættelser mv.)

 At revisor sikrer sig værdien og tilstedeværelsen af aktiverne

 Ved revision forstås gennemgang og behandling af det foreliggende regnskabsmateriale, hvor revisor undersøger,
om tallene er korrekte (inkl. fysisk optælling m.v.) i forhold til nuværende lovgivning og på det grundlag udarbej-
des konklusion i form af revisorpåtegningen.

 Bilag er bogført og gennemgået, der er foretaget kontrol af at aktiver og passiver er til stede, der er foretaget en
vurdering af virksomhedens mulighed for fortsat drift.

 Der er foretaget stikprøvekontrol af debitorer, kreditorer.
Varelagerets tilstedeværelse er søgt dokumenteret.
Man har forholdt sig til værdiansættelsen af aktiver og passiver.

 Kontrol af bogføringsmaterialet, interne forretningsgange m.m.

 Revisor skal kigge tallene igennem og lave revision af dem, samt ikke nødvendigvis bare tage diverse påstande for
gode ord. Der bliver herefter påført en revisionspåtegning.

 At revisionsstandarderne er opfyldt, således at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation,

 Foretaget stikprøvekontrol

 Dybere undersøgelse af økonomiske etc. forhold i virksomheden hvor kundens ord ikke tages for gode varer.

 Her tager revisor ikke kundens ord for gode varer, revisor skal have bekræftet værdier af 3. part. Revisor skal såle-
des kontakte, banken, DSS og besigtige diverse maskiner, varelagre m.v.

 At tallene er gennemgået og afstemt

 at der er foretaget kontrol af de oplysninger som virksomheden har oplyst

 Skal udtrykke revisors konklusion på den udførte revision. Formålet med revisionspåtegningen er at give regnska-
bet en troværdighed, som det ikke ville have haft i samme grad uden en påtegning. Revisionspåtegningen skal in-
deholde følgende faste rækkefølge: 1) en identifikation af det regnskab, der er revideret, 2) en omtale af, at det af
bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan (ledelsen) eller af hvervgiveren udarbejdede regnskab
er revideret, 3) en omtale af den udførte revision, herunder oplysning om revisionens formål og karakter samt op-
lysning, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet, 4) eventuelle forbehold eller oplysning om, at påtegningen
er uden forbehold, 5) eventuelle supplerende oplysninger og 6) en konklusion vedrørende den udførte revision.

 En konklusion omfattende diverse kontroller

 At de faktiske bevægelser er kontrolleret i højere grad.

 At revisor har foretaget bl.a. lageroptælling og stikprøver.

 Foretaget stikprøvevis kontrol af bogføring etc.

 At regnskabet er revideret

 revisor har været ude hos kunden

 Væsentlige betydende poster i regnskabet er gennemgået og afstemt.

 Revisor indestår for rigtigheden af oplysningerne
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 Fuldstændig gennemgang med stikprøvekontrol af bogføring og bilag. Besigtigelse af lager efter lageroptælling
mm.

 At revisor har foretaget revision af regnskabet, hvilket betyder at han har gennemgået tallene og er sikker på de er
korrekte. Revisor skal derudover få bekræftet værdien af f.eks. varelager, maskiner mv.
Revisor skal IKKE tage kundens ord for gode varer.

 Kontrol af selskabet samt udarbejdelse af årsrapport, skattemæssige specifikationer og selvangivelsen.

 Så har revisor gennemgået regnskabet og fundet det rigtigt (uden fejl og mangler)og sikret sig, at de dispositioner
der er anført i regnskabet, er i overensstemmelser med love og sædvanlig praksis. Der er blevet taget stikkontroller
af bilag og div. afstemninger.

 Revision er det mest grundige og omfattende arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. Revisor skal selv
undersøge om oplyste tal holder.

 Modtaget oplysninger fra klienten er afstemt og kontrolleret via stikprøver.

 at revisor har revideret regnskabet

 at revisor har efterprøvet tallene ved stikprøver og/eller drøftelse med ledelsen.

 Revision er foretaget og bilag indleveret - stikprøver foretaget på udvalgte omkostningsgrupper - eliminerer risiko-
en for væsentlig fejlinformationer - revisor vurderer nødvendige interne kontroller

 Revisor har været igennem regnskabet efter gældende regler og kommenterer, såfremt der er fejl og mangler.
Mindre virksomheder har mulighed for at fravælge revision

 Revisor har gennemgået bogføringerne og foretaget stikprøver.

 Revisor udfører revisionsarbejde, der foretages stikprøver af varelager, debitorer, kreditorer, risikostyring mv. Re-
visor udtrykker herefter en høj grad af sikkerhed omkring det udførte revisionsarbejde og resultaterne heraf

 Bilag gennemgået - stikprøver på virksomheden.

 At beholdninger også er afstemt.

 Revisor har foretaget stikprøver og gennemgået virksomhedens økonomiske forhold.

 Så har revisor set bilag og foretaget afstemninger samt påset sammenhæng

 Revisor har forholdt sig til tallene og har ansvar for validitet.

 betyder at der høj grad af sikkerhed - altså kontiene er afstemt og gennemgået

 Dansk revisionsstandard kræver at der leves op til etiske krav samt planlægning og udførelse af revision med hen-
blik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskab og ledelsesberetning ikke indeholder væsentlig fejlin-
formation

 At beholdninger også er gennemgået og kontrolleret

 ikke ved review

 Revisor har udført sit arbejde med opstilling af regnskabet på baggrund af bogføring, foretaget de sædvanlige kon-
troller og stikprøver, konstateret aktivernes tilstedeværelse og validitet samt
forholdt sig til tallene.

 Bilag kontrolleret.

 at der med overvejende sikkerhed, er fortaget de nødvendige procedurer for at komme frem til korrekte konklusio-
ner

 Revision er det mest grundige og omfattende arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab.
Forenklet sagt betyder en revision, at revisor ikke må tage sin kundes ord for gode varer.

 Grundig gennemgang ved revision end review.

 At der er foretaget stikprøvekontrol af virksomhedens bilag for at sikre, at bogføringen er korrekt og giver et retvi-
sende billede.

 Revisor har gennemgået bilag.

 At der er udført handlinger som dokumentation for at beløb og oplysninger, er korrekte i årsregnskabet og ledelses-
beretningen.

Spørgsmål nr.: 15
15 Hvad betyder det, at der er foretaget review?

Antal åbne Svar: 59
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 Et review er baseret på forespørgsler og analyser af regnskabstal, som giver mindre sikkerhed end en revision.

 Revisor har opstillet regnskab på basis af bogføringen.

 At virksomhedens bogføring er anvendt uden stikprøvekontrol til opstilling af det endelige regnskab.

 Ingen spgs til ledelse om disp.

 Review er det næst mest grundige arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. I forhold til revision skal
revisor ved review tage kundens ord for gode varer.

 stikprøvekontrol

 at der er mindre grad af sikkerhed

 Opstilling/Hovedtal/ ej dybdegående.

 gennemgang

 Review / gennemgang
Ved et review / gennemgang af et regnskab udfører revisoren opgaver, som sætter dem i stand til at erklære, om de
er blevet bekendt med forhold, som giver dem anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende
billede i overensstemmelse med f.eks. årsregnskabsloven

 At beholdninger ikke er gennemgået

 tingene er læst og gennemgået/opstillet overordnet, men ikke revideret.
Revisor udtaler sig generelt/alt andet lige, og kan ikke hænges op (ansvar) -
altså en begrænset sikkerhed for modtager af review

 Han har gennemgået det og vurderet det, men han står ikke inde for risiko for fejl og mangler

 At der alene er foretaget et blik på regnskabet og at der ikke er åbenlyse fejl

 En overordnet gennemgang uden grundig foretagelse af stikprøver m.v. Et review er mere en forventning til resul-
tatet hvor revision giver udtryk for det endelige resultat

 At beholdninger ikke er afstemt.

 Revisor har tjekket det modtagne materiale med udskrifter - ingen besøg på virksomhed eller stikprøvekontrol.

 Der er foretaget overordnet skøn af bogføringerne men ikke foretaget stikprøver.

 Review er mere en gennemgang, der er færre revisionskontroller og der er alene en moderat grad af sikkerhed om-
kring det udførte arbejde og resultater heraf

 Muligheden som mindre virksomheder har, når de fravælger revision.

 Regnskabet er gennemgået og det er revisors opfattelse at der ikke er væsentlige fejl og mangler. Der er dog ikke
foretaget fysisk gennemgang af bilag og lagre m.v.

 At revisor har opstillet årsregnskabet på baggrund af oplysninger fra selskabet.

 der er ikke foretaget revision af regnskabet, men alene et review

 Det er den næst mest grundige gennemgang af et regnskab.

 Regnskabet er analyseret.

 Der er foretaget en gennemgang af regnskabet på baggrund af oplysninger som virksomheden har givet, men revi-
sor har ikke foretaget kontrolrevision.

 Det er en gennemgang af årsrapporten.

 Revisor tager kundens ord for gode varer og laver ikke en dybdegående undersøgelse af virksomhedens varelager
maskiner mv. men blot vurdere om de tal kunden har skrevet kan passe.

 Revisor tager kundens ord for gode vare og skal ikke nødvendigvis foretage stikprøvekontrol. Dvs. lager kan f.eks.
holdes op imod tidligere års størrelse.

 Indestår ikke for rigtigheden men har gennemgået regnskabet.

 Revisor i princippet har opstillet regnskabet, men ikke nødvendigvis har afstemt regnskabsposter.

 at tallene er gennemgået

 mildere form ikke revision

 Overordnet gennem af regnskabsmateriale mv.

 Ledelsen indestår for at oplysningerne er korrekte.

 At revisor har skabt sig et overordnet overblik.

 Delvis sikkerhed for regnskabet



Side 111 af 115

 der er ikke foretaget revision

 der er ikke foretaget kontrol, men anvendt de oplyste tal fra virksomheden.

 Der er ikke foretaget revision, man har "bare" opstillet nogle tal på f.eks.
foranledning af ejerne i et selskab.

 Her tager revisor kundens ord for gode varer, revisor udspørg således blot kunden og kontrollerer ikke selv, eks.
blot se fakturaer o.l.

 Undersøgelse af økonomiske etc. forhold i virksomheden hvor kundens ord tages for gode varer.

 indleveret materiale og der foretages ikke stikprøvekontrol

 Via diverse analyser, gennemgang af perioderegnskaber og ledelsens udtalelser afgøres det om virksomhedens
regnskab giver et retvisende billede i forhold til årsregnskabsloven. Dvs. revisor har ikke foretaget egentlig revision
og der er typisk en del forbehold.

 En erklæring om review er nok det næst bedste man kan komme på et gennem arbejdet regnskab, dog skal revisor
her eks. tage kundens ord for gode varer. Med andre ord skal revisor blot spørge ind til tingene og tjekke diverse
fakturaer m.m. og ikke deltage i eks. en optælling af et varelager.

 Gennemgang af, men ikke omfattende kontrol.

 En mindre forpligtende bogføring, hvor der ikke foreligger en egentlig kontrol af det bogførte.

 Selskabets egen resultatopgørelse og opstilling af aktiver og passiver
er gennemgået talmæssigt, men er ikke kontrolleret efterprøvet i samme grand som ved revision.

 ved review gennemgåes tallene alene uden fysisk kontrol og optælling og derfor afgives der alene en erklæring

 Lidt ligesom revision, blot mere på et overordnet plan og ikke med stikprøver af forskellige dele af regnskabet. Det
kontrolleres dog hvilke regnskabsprincipper der er anvendt.

 At opstilling af regnskabet foretages på baggrund af modtaget materiale, og der ikke er foretaget stikprøver.

 Personligt regnskab, hvor revisor har udarbejdet årsrapport, men ikke foretaget revision.

 Mindre grad eller ingen kontrol og dermed mindre ansvar for revisor

 Der er foretaget en gennemgang kun.

 fjdslka

 blaaa

 der foretages overordnet gennemgang af regnskabet hvor der alene opnås lav grad af sikkerhed

 jlkfsæa

 kjlæj

Spørgsmål nr.: 28
28 Hvilke forhold vurderer i selskaberne på i forbindelse med kreditvurdering og hvorfor? (eks. hvilke nøgletal og øvri-
ge forhold)

Antal åbne Svar: 78

 julhuio

 fdsklaæ

 egenkapital i forhold til kort gæld P/E værdi

 kdsacbs.k

 fjdslka

 likviditetsnøgletal er meget vigtige

 Soliditetsgrad, likviditetsgrad, egenkapital, årets resultat, sikkerheder der kan reducere et evt. blanko.

Evne, vilje og mulige udefrakommende faktorer der gør at selskabet ikke vil kunne honorere deres forpligtelser.

 soliditetsgrad, resultat, opskrivninger, aktivering af udviklingsomk. (immaterielle aktiver)

 soliditetsgrad, fremtidig indtjening og Egenkapital.

 Kapitalforhold (EK) - hvad har virksomheden at stå imod med
Likviditeten - evnen til at styre cashflow og debitorer
Årets resultat - evnen til at generere overskud set over flere år
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Ledelsen - vurderes den kompetent
Branchen
Strategi - er den nedskrevet og revurderes den
Styreredskaber - kan levere kvartalsrapporteringer. Budget kontra realiseret
Aktivernes værdiansættelse

 Diverse nøgletal, ebitda, soliditet, likviditet, sikkerheder, produktet, ledelsen m.m.

 Kendskab til kunden, Historik, Tillid til ledelse.
Soliditetsgrad, overskudsgrad, finansiel gearing og konsolidering.

 Drift, egenkapital/balancesammensætning, budgetter inkl. likviditet, branche og konjunkturfølsomhed, produktcy-
klus, nøgletal i forhold til andre i branchen, ledelsens kompetence, hæftelse overfor andre kreditorer, mellemreg-
ninger med indehaver, vilkår for ansvarlige lån mmm.

 1. En reel vurdering af aktiverne, og dermed af EK
2. Selskabets evne til at generere likviditet, og dermed kunne betale sine kreditorer til enhver tid.
3. Selskabets evne til at tjene penge, og især om udviklingen er positiv/negativ

 Likviditet, Likviditet, Likviditet.
Soliditetsgrad, nulpunktsrente

 EBIT, EBITDA, livk.grad, afkastgrad, soliditetsgrad

 Det er et omfattende spørgsmål. vi kikker ikke kun på tallene men lige så meget på ledelsen, branchen, konjunktu-
rer, SWOT-analyse, potentiale. For så vidt angår regnskabet er det EK, indtjening, balancesammensætning, cash
flow, gearing, evnen til afvikling, historik .

 OG = er selskabet i stand til at skabe overskud
LG = har selskabet en tilfredsstillende likviditet
SG = hvor stor en del af aktiverne ejer virksomheden selv. Hvilken værdi kan tabes før der bliver risiko for tab til
finansieringskilderne.

 Indtjening - indtjeningsevne
Kapitalforhold - soliditet
Gearing - gæld i forhold til indtjening
Ledelsens evner
Ledelsens opbakning overfor selskabet

 Selskabets evne til at kunne generere cashflow til overholdelse af forpligtelser.
Er der tvivl om selskabets evne til fremtidig at skabe positivt cash flow er det vigtigt at aktivernes realisationsværdi
vil kunne dække selskabets forpligtelser. I tillæg hertil pant i aktiver.
Tillid til ledelsens evne til at foretage nødvendige og rigtige beslutninger i tilfælde opstået negativ drift.

 Indtjening, evne til konsolidering samt egenkapitalandel.

 En samlet vurdering ud fra regnskab, hvor kompetent ledelser er, likviditets- og res. budget, erfaring samt branche
og produkt m.m. Vi kigger ikke isoleret set på eks. pæn soliditetsgrad eller godt forhold mellem omsætningsaktiver
og kort gæld - disse ting vurderes der naturligvis på......

 Finansielle faktorer
Kvalitative faktorer
Kundefaktorer
Sikkerhedsafdækning

 Omsætning, EBIT, EBT, Nettoresultat
Egenkapital + reserver, rentebærende gæld, andre forpligtelser/ soliditet / indtjening / cash flow fra driften / likvidi-
tet til servicering af gæld.

 Likviditet er et væsentligt parameter - egenkapital/soliditet er også vigtig men mindre væsentlig i forhold til likvidi-
tet (herunder virksomhedens evne til at skaffe tilstrækkelige kreditrammer til drift)

 Soliditet, likviditet, budgetforudsætninger. Evne til at forsætte med indtjeningsevnen, vurdering af kernedriftsakti-
viteterne

 Indtjeningsevne
Kapitalforholdene/egenkapital og aktivernes reelle værdier
Cash flow/likviditetsbehov
Ledelseserfaring, branchekendskab
Aktuel brancherisiko

 Omsætning og dækningsgrad. Trend i nøgletal. Soliditet, likviditet, historik og branche
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 indtjening, soliditet mv.

 kender ikke big4

 Indtjeningsevne, egenkapital, gældsgearing, bæredygtigt forretningsgrundlag, tillid til ledelsen

 Driftens likviditetsvirkning til honorering af de pågældende afdragsforligtelser (samt likviditetsvirkningen efter
investeringsaktiviteter)

 Overskud, likviditet, soliditet

 Historisk og fremadrettet (budgetter) vurdering af:
Cash-flow til servicering af gæld
Rentebærende gæld/EBITDA (Gearing)
Indtjeningsmargin
Soliditet
Tillid til ledelsens kompetencer og evner
Brancherisiko
Virksomhedsspecifik risiko (afhængighed af enkeltpersoner, leverandører, kunder)

 soliditet, DG,

 indtjening, likviditet og formueforhold

 EBITDA, EBT, nettoresultat, dækningsgrad, Afkastningsgrad, Indtjeningsmargin,
rentedækningsgrad, soliditet, rentebærende gæld, gældsgearing,
koncernregnskab, korrigeret egenkapital m.m.

 Indtjeningsevne, overskudgrad, udbyttepolitik, egenkapital, kapitalstruktur, likviditet, forpligtelser udenfor balan-
cen, ledelsen, markederne, branchen,

 Indtjening, likviditet og egenkapital

 fremtidig likviditet.
fremtidig drift
overskud før afskrivninger - efter renter
Soliditet
sammensætning af balanceposter
gældsstørrelse
fordeling kort gæld - lang gæld

 Det er svært at svare på da ingen selskaber er ens, men jeg kigger på indtjeningsmargin, Rentabilitet, Egenkapital-
forrentning og gearing. De viser overordnet hvordan selskabet har det økonomisk.

 Historiske resultater
Egenkapital og dermed soliditetsgrad
Branche
Aktiv/passiv sammensætning

 Indtjeningsevne (EBITDA)
Cash Flow
Soliditet

Aktiver, reelle værdier.
Passiver, forhold mellem egen- og fremmedkapital herunder lånebetingelser.

Samt øvrige interne-/eksterne forhold og kommercielle.

 branche, ledelse, kunder, leverandører, soliditet, indtjeningsevne, likviditet

 Kapitalforhold herunder opbygning af aktiverne og passiverne. Soliditetsgrad.
Indtjeningsevnen baseret på budgetter sammenlignet med historiske regnskabstal.
Ledelsen. Er den professionel, tillidsværkkende eller det modsatte.
Branchen. Er branchen følsom.
Historikken for selskabet via samarbejdet.

 fremtidig indtjeningsevne
ledelsens evner
likviditeten
overholdelse af indgåede aftaler
m.m.
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 Det er den underliggende låneaftale der gør sig gældende for om kunden lever op til de forpligtelser de har indgået
med os.

 cash flow, overskud, soliditet, ledelsens kompetencer, konkurrence i branchen, driftsrisici (tab på debitorer, uku-
rans på lager mv.)

 Selskabets soliditet, ebitda, rentebærende gæld, cashflow

 forretningsgrundlag
kapitalstørrelse/soliditetsgrad
likviditetsberedskab
ledelse
kreditrisici

 Nøgletal som omsætning, EBITDA, EBIT, EBT, balancesum, soliditet, gældsgrad.
Kundegrundlag.
Overordnede tal der giver et retningsbillede. Derforuden tiltro, sikkerheder og likviditet i selskabet.

 der er alt for mange til at det kan stå her

 Indtjeningsevne og kapitalforhold.
herunder total EK, afkast på investeret kapital, EBITDA/omsætning, rentedækningsgrad, egenkapitalandel

 pengestrømsanalyse/likviditeten
soliditeten
rentabiliteten
indekstal over udviklingen i omsætningshastigheder for varelager, debitorer og kreditorer
risiko -valuta, rente + andre forhold. Risiko for udsving i omsætning og indtjening

 Omsætning, EBIT, EBT, konsolidering og egenkapital samt likviditetsvirkningen hen over året.
Nøgletallene sammenholdes med foregående års tilsvarende tal og giver et godt billede af virksomhedens udvik-
ling. Regnskabet kan ikke stå alene, den verbale overlevering fra lederen udgør også en væsentlig del af et regn-
skab.

 Afkastgrad
Overskudsgrad
Soliditet
Likviditetsgrad

 Dækningsgrad
Indtjeningsbidrag
EK i forhold til balance
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

 Der er mange ting som har betydning. Vurdering af samtlige nøgletal, vurdering af alle aktiver og passiver. Vurde-
ring af markedsforhold, branche, ledelsen m.v. ift. regnskabet. Og meget mere. Dette kan ikke gives med et kort
konkret svar. Der er alt for mange hensyn at tage, når man kreditvurderer en virksomhed. Det tager flere år at blive
god til dette, og I forventer, at jeg kan give jer opskriften på et par minutter?????

 Vi vurderer på likviditet og soliditet samt evnen til at generere et overskud.

 cachflow, soliditet.

 Likviditet
Soliditet
Indtjeningsevne
Udviklingen/historik

 Ebitda, EBT, rentedækningsgrad samt om indtjening og aktiver vurderes at være retvisende.

 Flere års driftsresultater; positivt resultat som følge af ordinær drift; soliditet; ledelsen

 cash flow/likviditet, forholdet omsætningsaktiver/kort gæld, egenkapital og vurdering om egenkapital er til stede.
Historisk ses på nøgletal(OG,AG,nulpunktsoms.)

 Evnen til at generere likviditet og evnen til at imødegå tab.
Rentabilitet

 EBITDA
EBT
Konsolidering, egenkapital, soliditet, gældsgearing, cash-flowet
aktivernes værdi
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 Vi vurderer på alle tilgængelige oplysninger, regnskaber, periodebalancer, budgetter, branche, ledelse, eksterne
rådgivere, medarbejder, kunder, afsætning, produktion, miljø og forsikringsforhold m.v.

 Omsætning, omkostninger, resultat før afskrivninger/renter, resultat efter afskrivninger/renter, overskud, Akti-
ver/egenkapital/passiver,
alt sat i forhold til hinanden via nøgletal og absolutte tal.

 Gældsserviceringsevne - Kan kunden servicere sine forpligtelser.
Egenkapital - Soliditet. Hvor solid er kunden.
Egenkapitalens forrentning.

 Likviditet
Drift
EG - SG
Egenkapital
Selskabets historik
Sikkerhedsstillelse
Tiltro til ledelsen
Business casen

 Likviditet mere end egenkapital

 Finansielle faktorer: Gennemgang af regnskaber, budgetter mm. (vurdering af nøgletal).
Økonomiske forhold: leverandører, kunder, branche, konkurrenter mm.
Personlige forhold: ledelsens kompetencer, moral, uddannelse, historik mm.

 Selskabet ledelse er vigtig. Vigtig at denne er handlekraftig og agerer i tide herunder også hvilke rådgivere selska-
bet benytter.
Indtjeningen, EBT sammen med likviditeten er vigtig for at kunne servicere optaget gæld.
Indtjeningsmargin: EBITDA/totalomsætning følges derfor tæt og igen fordi likviditeten kommer via EBITDA.
Gearing: rentebærende gæld/EBITDA for at vurdere tilbagebetalingsevnen.
Selskabets bonitet og soliditet naturligvis altid vigtig for at vurdere selskabets kapitalstyrke.

 Udvikling i indtjening og likviditet.
Balancens sammensætning, herunder værdiansættelse af aktiverne mhp. evt. korrektion af egenkapitalen.
Korrigeret soliditetsgrad.
Øvrige forhold som ledelsessammensætning, markedsforhold, evne til at udnytte unikke salgsparametre.

 Overskudsgrad, Soliditetsgrad samt likviditeten - Derudover kigger vi meget på balancen sammensætning samt
væsentlige ændringer i resultatopgørelsen.

 Primært (krydres med flere nøgletal afhængig af kundens kompleksitet):
Indtjening: Omsætningsudvikling, EBT, overskudsgrad
Kapitalforhold: Egenkapital, soliditetsgrad.
Værdiansættelse af aktiverne.
Gældserviceringsevne: EBITDA

 Regnskabsmæssig udvikling og forventninger, omsætning, EBT. Balancen, egenkapital, egenkapitalandel, rentebæ-
rende gæld, andre forpligtelser. Cashflow. Finansielrisiko.


