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Executive summary in english 

Over the last 5 years, Denmark has seen an increased focus on companies that have gone 

bankrupt. The focus is due to that a number of banks have gone bankrupt. 

These bankruptcies have naturally led to questions, about how this could happen. 

A responsibility could possibly be given to the company's auditor, who has audited the 

financial statements. At the end of the audit, the auditor shall prepare a statement, on the 

financial statements, in which he expresses a conclusion on the financial statements. This 

auditor must make the reader aware of the conditions, necessary to understand and assess 

the financial statements. Going concern is a condition that auditor assesses and includes in 

his statement. Accounting users expect that potential danger signals in the company are 

discovered by the auditor, and are shown in the auditors' statement.  

The focus should therefore be targeted at auditor's knowledge of the going concern and 

how the auditor's behave in relation to going concern. The increased focus on the problem 

may have led to that the auditor's behavior has changed. Whether this is the case and the 

auditor's knowledge of going concern is good enough, are some very interesting questions. 

This assignment seeks to illuminate the auditor's knowledge of going concern, and whether 

the auditor has changed behavior in the light of the increased focus. The survey was 

conducted using a questionnaire that was sent to 401 persons, who are employed in the 

accounting profession. Of these 401 persons, 105 responded, representing 26 %. 

The study showed that auditors have reasonable track of the concept of going concern. It 

lags a bit with the division of responsibilities between the company management and the 

auditor. Only a few give considerations about going concern in all three phases of the audit 

process, but the majority reflect on going concern at a time in the review process. The 

increased focus on going concern have made auditors to spend more time on the subject 

and this has led to several statements are modified. Unfortunately a few auditors modify 

their statement without reason, just to protect themselves. The auditors believe that 

auditors focus on going concern, has become part of generally accepted auditing standards, 

to a greater extent than previously. 
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Indledning 

Igennem de sidste 5 år har vi i Danmark oplevet en øget fokus på virksomheder, der er gået 

konkurs. Fokussen skyldes langt hen af vejen, at en række banker og sparekasser er gået 

konkurs. Eksempler på disse er Roskilde Bank og Amagerbanken. Dermed er de almindlige 

danske småinvestorer blevet ramt af tab på deres aktier, hvis værdi med et slag er blevet 

reduceret til nul. 

 

Disse tab har helt naturligt affødt spørgsmål, om hvordan dette kunne ske. Det 

umiddelbare svar på spørgsmålet, er den globale finanskrise, der har medført mange 

konkurser verden over. Men burde der ikke være nogen alarmklokker, der havde ringet? 

Hvem er de ansvarlige? Her er det retfærdigvis virksomhedens ledelser, der bliver skudt på 

først. Ledelsen har ansvaret for at drive virksomheden og for de beslutninger, der bliver 

truffet hen over skrivebordet. 

Et ansvar kunne muligvis også pålægges virksomhedens revisor, der har revideret 

regnskabet. Revisor udarbejder, som afslutning på revisionen, en påtegning på regnskabet, 

hvori han udtrykker en konklusion om regnskabet. Heri kan revisor gøre regnskabsbrugeren 

opmærksom på forhold, der nødvendig for forståelsen og vurderingen af regnskabet. Going 

concern er et forhold, revisor vurderer og medtager i sin påtegning. Regnskabsbruger 

forventer retfærdigvis at potentielle faresignaler i virksomheden, opdages af revisor og 

fremgår af revisors påtegning.  Sådan er det ikke altid.  

 

Going concern vurderingen er en af mulige hændelser frem i tiden. Uforudsigelige forhold 

kan træde til, hvorfor det i sagens natur ikke er alle konkurser, der forudsiges eller burde 

være forudse af revisor. 

 

Fokus bør derfor rettes mod revisors kendskab til going concern og hvorledes revisors 

adfærd er i relation til going concern. Den øgede fokus på problematikken har muligvis 

gjort, at revisors adfærd er blevet ændret. Om dette er tilfældet og om revisors kendskab til 

going concern er godt nok, er nogle meget interessante spørgsmål.  
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Problemformulering 

Offentlighedens fokus på going concern er, som tidligere skrevet, blevet øget sig i de sidste 

5 år. Dermed har offentlighedens fokus på revisors arbejde også ændret sig. Folk spekulerer 

på om revisor er dygtig nok og om han gør sit arbejde godt nok. 

Jeg ønsker med denne kandidatafhandling, at belyse denne problemstilling. Jeg vil ved 

hjælp af et spørgeskema undersøge, hvor godt revisors kendskab til going concern er, 

hvordan revisor agerer og om revisor har ændret adfærd efter at fokussen er blevet øget 

fra offentlighedens side. 

 

For at afdække problemstillingen, har jeg udformet følgende hovedspørgsmål: 

 

• Hvorledes har revisors adfærd i forhold til going concern ændret sig, efter at 

offentlighedens fokus på området er øget?  

 

Til at understøtte hovedspørgsmålet, har jeg følgende underspørgsmål: 

 

• Hvilket kendskab har revisor til going concern begrebet og dettes anvendelse i 

revisionsprocessen?  

- Har revisor kendskab til ansvarsfordelingen i forbindelse med vurderingen af 

going concern? 

- Vurderer revisor going concern gennem hele revisionsprocessen? 

• Har revisor kendskab til at fokus på going concern er øget? 

• Har revisor ændret adfærd efter den øgede fokus? 

- Gør man stadig ”som man plejer”? 

- Er revisors påtegninger i større grad modificeret? 

- Modificerer revisor påtegninger uden grund – blot for at sikre sig selv? 

• Er going concern blevet en del af god revisionsskik, i større grad end tidligere? 
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For at besvare spørgsmålene i problemformuleringen fortages indledningsvis en 

gennemgang going concern og revisionsprocessen. Dette gøres for at indvie læserne af 

denne afhandling i begreberne, og derved maksimere udbyttet af afhandlingen. 
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Metode og målgruppe 

Afhandlingen er karakteriseret som et casestudie, hvilket er kendetegnet ved, at der 

foretages en undersøgelse af et afgrænset undersøgelsesfelt – going concern. Afhandlingen 

er primært skrevet med udgangspunkt i kvantitative, sekundære dataindsamlingsmetoder, 

herunder videnskabelige artikler, gældende love samt information via internettet. 

Pålideligheden af de anvendte data må siges at være stor, idet de er anskaffet fra offentligt 

anerkendte virksomheder. Eksempler herpå er Foreningen for Statsautoriserede Revisorer 

(FSR) og IFAC. 

Primær kvalitativ metode er anvendt i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, der er 

udsendt til over 400 ansatte i revisionsbranchen. 

 

Det anbefales at opgaven læses kronologisk, idet der ligger et naturligt flow i den valgte 

rækkefølge. Ønsker man ikke at læse hele opgaven kan afsnittene dog læses individuelt. 

 

Målgruppen for denne hovedopgave er revisorer og andre cand. merc. aud. studerende, 

der ønsker få dybdegående indblik i revisors ageren på going concern området. Læseren vil 

efter gennemgang af afhandlingen, have et overblik over gældende retningslinjer på 

området, samt revisors generelle ageren og kendskab på området. Denne viden vil læseren 

kunne anvende i sit fremtidige virke som revisor, samt til at udbrede viden til kollegaer og 

netværksgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

9 
 

Afgrænsning 

I afhandlingen vil jeg udelukkende behandle de regler og vejledninger, der på tidspunktet 

for afhandlingens udarbejdelse er gældende i Danmark. Jeg vil således ikke gennemgå og 

analysere historiske regler og vejledninger. 

 

Jeg vil i afhandlingen udelukkende behandle going concern i forbindelse med revision af 

årsregnskaber. Opgaver med assistanceerklæring, reviewerklæring, samt opgaver med 

udvidet gennemgang vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil jeg ikke behandle revision af 

øvrige opgaver, såsom budgetter med videre. 

 

Afhandlingen afgrænses fra en analyse af de regnskabsmæssige konsekvenser ved 

aflæggelse af årsrapporten efter et non-going princip. Konsekvensen vil kun kort blive 

nævnt i forbindelse med afsnittet om ledelsens ansvar. Afhandlingen afgrænses i øvrigt 

generelt fra analyse af værdiansættelser. 

 

I analysen af spørgeskemaundersøgelsen, har jeg valgt ikke at inddrage besvarelser fra 

respondenter, der ikke har færdiggjort spørgeskemaet (lukket browseren ned midt i 

undersøgelsen). Det drejer sig om 5 respondenter, der for alles vedkommende afsluttede 

spørgeskemaet efter spørgsmål 4. 
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Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opbygget med to teoretiske afsnit, hvori der redegøres for going concern 

og revisionsprocessen. Efterfølgende er der et afsnit, hvor svarene fra den udarbejde 

spørgeskemaundersøgelse analyseres. Afsnittene kan, som tidligere nævnt læses hver for 

sig, men den valgte opbygning gør at der et naturligt flow i opgaven. 

Nedenfor at opgavens opbygning illustreret. 
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Going concern 

Indledning 

Going concern begrebet dækker over en virksomheds evne til at fortsætte driften. Derfor er 

begrebet i daglig tale oversat til fortsat drift. Vælger man at oversætte begrebet direkte, 

kan dette oversættes til fortsættende virksomhed eller bekymring om fortsættelse.  

Begge oversættelser er meget rammende, idet de begge dækker over det essentielle i going 

concern overvejelserne. Kan virksomheden betragtes som værende fortsættende, eller er 

der bekymring om dette. 

Going concern er en grundlæggende forudsætning årsrapporten skal udarbejdes efter1. 

Dette skyldes at regnskabsbrugeren, med mindre andet er angivet, skal kunne fæste lid til, 

at ledelsen mener at forudsætningerne for fortsat drift er til stede.  

Såfremt going concern forudsætningen ikke er opfyldt, skal dette oplyses i årsrapporten. 

Det skal ydermere fremgå på hvilket grundlag årsregnskabet er udarbejdet og hvad årsagen 

er til, at going concern forudsætningen ikke anses for at være opfyldt2.  

Udover disse oplysninger skal virksomheden tilrette målingen af aktiver og passiver, så 

denne afspejler de reelle værdi, når virksomheden er nødt til at ophøre. Dette betyder 

oftest at aktivernes værdier falder, da disse skal realiseres og gældsforpligtelserne stiger, da 

disse skal indfries før tid. 

 

Going concern vurderingen skal afdække virksomhedens evne til at fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid3. Begrebet overskuelig fremtid virker meget svævende, idet der er 

forskel på hvor vanskelig fremtiden er at forudse fra virksomhed til virksomhed. ISA 570 

definerer derfor overskuelig fremtid som værende mindst 12 måneder4. 

 

                                                           
1 Jf. ÅRL § 13 pkt. 4 
2 Jf. IAS 1 afsnit 23 
3 Jf. ISA 570 afsnit 2 
4 Jf. IAS 1 afsnit 24 
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Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at aflægge en årsrapport og at denne aflægges i 

overensstemmelse med gældende lovgivning5. 

I forbindelse med udarbejdelsen skal ledelsen vurdere, hvorvidt virksomheden kan 

fortsætte driften i mindst 12 måneder fra statusdagen. Tidligere gjaldt 12 måneder fra 

ledelsens underskrift på regnskabet. Ved vurderingen skal ledelsen tage hensyn til al given 

information om fremtiden. Såfremt ledelsen nærer tvivl om evnen til at fortsætte driften, 

skal dette oplyses i årsregnskabet. 

12 måneder kan virke som en lang og uoverskuelig periode. Man skal dog have for øje, at jo 

senere virksomheden aflægger regnskabet, jo kortere bliver den ukendte periode. Dermed 

falder usikkerheden ved going concern vurderingen ligeledes. 

 

Har selskabets ledelse kendskab til forhold, der med sikkerhed umuliggør fremtidig drift, 

skal årsregnskabet aflægges efter realisationsprincippet og der skal gives oplysning om 

dette i årsrapporten, samt grunden hertil. Dette betyder oftest at selskabets aktiver skal 

værdiansættes lavere end ellers, da disse skal sælges her og nu. Det samme gør sig 

gældende med selskabets gæld, der skal måles til kursværdi i stedet for nominel værdi, og 

derfor i nogle tilfælde vil være højere. 

 

Er derimod blot tale om usikkerhed ved virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal 

ledelsen aflægge regnskabet efter going concern princippet. Samtidig skal ledelsen oplyse 

om usikkerheden i en note i regnskabet. 

 

Revisors ansvar 

Revisors mål med revisionen i henhold til going concern er defineret i ISA 5706. Målet er: 

• at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende. 

                                                           
5 Jf. ÅRL § 8 
6 Jf. afsnit 9 
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• på grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der eksisterer en 

væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig 

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

• at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

 

Revisors ansvar er derfor at overveje om ledelsens vurdering af going concern 

forudsætningerne er realistiske. 

Revisors overvejelser skal foretages i revisionsprocessen og er en iterativ proces, hvilket gør 

at revisor konstant overvejer going concern uanset hvor i revisionsprocessen han er, og går 

et skridt tilbage og foretager justeringer på baggrund af opdagede problemstillinger. 

Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor stor og dybdegående analyse 

der skal foretages.  

Har virksomheden, historisk og nu, haft positiv drift, positiv egenkapital, rigelig likviditet og 

et godt samarbejde med banken, kan analysen klares ved en samtale med ledelsen om 

fremtiden eventuelt underbygget af budgetter. 

Har virksomheden derimod nogle områder hvor advarselslamperne lyser, kræves noget 

mere arbejde af revisor. Hvilke signaler man som revisor skal holde øje med, er ifølge ISA 

5707 følgende: 

 

Økonomiske forhold 

• negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital 

• lån med faste vilkår, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller 

indfrielse,      

   eller usædvanlig stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver 

• indikationer på tilbagekaldelse af finansiel støtte fra kreditorer 

• indikationer på negative pengestrømme fra driften ifølge historiske eller fremadrettede  

   finansielle opgørelser 

• ugunstige økonomiske nøgletal 

• væsentlige driftstab eller betydelig forringelse af værdien af aktiver, der genererer  

                                                           
7 Afsnit A2 
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   pengestrømme 

• restancer med eller ophør af udbyttebetalinger 

• manglende evne til at betale kreditorer ved forfald 

• manglende evne til at overholde betingelserne i låneaftaler 

• ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører 

• manglende evne til at opnå finansiering af afgørende ny produktudvikling eller andre 

vigtige  

   investeringer 

 

Driftsforhold 

• den daglige ledelse påtænker at likvidere virksomheden eller at indstille driften 

• tab af nøglepersoner i den daglige ledelse uden genansættelse 

• tab af et større marked, nøglekunde(r), franchise, licens eller hovedleverandør(er) 

• arbejdskonflikter 

• mangler på vigtige leverancer 

• en ny yderst succesfuld konkurrent 

 

Andre forhold 

• manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav 

• verserende retssager eller reguleringsmæssige sager mod virksomheden, der, hvis de 

falder ud  

   til modpartens fordel, kan resultere i krav, som virksomheden sandsynligvis ikke kan 

honorere 

• ændringer i lov, øvrig regulering eller regerings politik, der forventes at påvirke 

virksomheden  

   negativt 

• katastrofer, der, når de indtræffer, ikke er forsikrede eller er underforsikrede. 

 

Disse mange punkter kan dog opsummeres til en enkelt ting: Kendskab til virksomheden og 

dens omgivelser. Som revisor er et dybdegående kendskab en nødvendighed, for at kunne 
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vurdere om ledelsens vurdering af going concern er fyldestgørende. Nu kan man 

selvfølgelig ikke som nyvalgt revisor vide alt om virksomheden, men det er her at det er 

vigtigt at man dels retter henvendelse til afgående revisor, som er et lovkrav jf. 

Revisorlovens § 18 stk. 2, og dels indleder en dialog med ledelsen, og eventuelt nogle af de 

ansatte, for at højne sit kendskab til virksomheden.  

Nedenfor vil udvalgte punkter fra ISA 570 blive gennemgået  

 

Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital: 

Arbejdskapitalen er defineret som virksomhedens omsætningsaktiver, fratrukket 

virksomhedens kortfristede gæld. Er denne negativ, er det udtryk for at virksomheden ikke 

kan honorere ydelserne på den kortfristede gæld. 

Et springende punkt er likviditeten, da det som regel er mangel på denne, der lukker 

virksomheder. Et populært mundhed siger: Likviditet er virksomhedens ilt, mens 

egenkapital er virksomhedens føde. Mennesker kan leve et godt stykke tid uden føde, men 

meget kort tid uden ilt. 

Det samme gør sig gældende for virksomheder. Uden likviditet lukker virksomheden efter 

kort tid, da der ikke er penge til at betale de løbende udgifter. Virksomheden kan overleve 

længere uden egenkapital. Egenkapitalen er et udtryk for størrelsen af ejernes indskud af 

kapital og selskabet opsparede overskud gennem tiderne. Ud fra egenkapitalen og 

balancesummen kan man udlede selskabets soliditetsgrad. Den angiver forholdet mellem 

egenkapital og fremmedkapital og viser, som navnet siger, hvor solidt selskabet er. Jo 

tættere den er på 100 %, jo mere solidt er selskabet, da dette er andelen af egenkapital er 

høj. 

 

Man skal dog være forsigtig med at drage konklusioner på baggrund af soliditetsgraden 

alene. En lav eller faldende soliditetsgrad kan skyldes flere ting.  

 

• Selskabets ejere hæver maksimale udbytter hvert år. 

• Selskabet er i en periode med vækst, der er finansieret med fremmedkapital. 

• Selskabet har underskud eller har haft underskud. 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

16 
 

Dette skyldes at egenkapitalen viser virksomhedens værdi over for selskabets 

kapitalhaverene. Tålmodigheden fra disse varierer naturligvis alt efter deres baggrund for 

investeringen. I familieejede selskaber er tålmodigheden stor, da der er følelser indblandet 

og det handler om overlevelse for næsten enhver pris. I selskaber med eksterne investorer 

er tålmodigheden mindre, da der vil være tale om en investering udelukkende med afkast 

for øje.  

 

Lån med faste vilkår, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller 

indfrielse, eller usædvanlig stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af 

anlægsaktiver 

Har virksomheden lån, der nærmer sig forfald uden synlig mulighed for fornyelse eller 

indfrielse, er dette naturligvis en trussel mod virksomhedens fortsatte drift. Revisor er, i 

samarbejde med virksomhedens ledelse nødt til at søge muligheder i denne situation. En 

mulighed er at se på virksomhedens aktiver og panthæftelser. Har virksomheden 

ubehæftede aktiver, kan disse stilles til sikkerhed for långiver eller alternativt anden 

långiver. Det er dog vigtigt at undersøge, om virksomheden har likviditet til at betale 

ydelserne på et eventuelt nyt lån eller på det eksisterende lån såfremt dette forlænges. 

Har virksomheden belånt sine anlægsaktiver med kortfristet gæld, skal dette belyses. Den 

optimale løsning er som regel, at forsøge at matche løbetiden på lånet med levetiden på 

aktivet. Ligeledes er det vigtigt anlægsaktiverne generer likviditet, inden den kortfristede 

gæld forfalder. Kan dette ikke lade sig gøre og har virksomheden problemer med at betale 

de løbende ydelser, er en fornyelse eller forlængelse ikke en realistisk mulighed og 

forholdet bør inddrages i ledelsens going concern vurdering. 

 

Ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører 

Når virksomheden mister sin kredit hos leverandøren og i stedet må betale kontant eller pr. 

efterkrav, er dette naturligvis en belastning for virksomhedens likviditet. Når virksomheden 

så samtidig opretholder sin kredit til sine debitorer, slår det ekstra hårdt. En mulighed er at 

se på kredittiden hos virksomhedens debitorer og, hvis muligt reducere denne til laveste 
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acceptable antal dage. Det er som regel ikke en mulighed at forlange at kunderne betaler 

kontant, idet de så hellere finder andre leverandører. 

 

Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald 

Såfremt virksomheden ikke kan betale sine leverandører ved forfald, er dette en trussel 

mod virksomhedens evne til at fortsætte driften.  Da dette kan være en af de tidligste 

indikatorer på going concern problemer, er det vigtigt at ledelsen er opmærksom herpå, i 

forbindelse med deres going concern vurdering. Kreditor har mulighed for at stævne en 

virksomhed, såfremt denne ikke betaler ved forfald. Konsekvensen heraf kan blive konkurs. 

 

Tab af et større marked, nøglekunde(r), franchise, licens eller hovedleverandør(er) 

Mister virksomheden et større marked, en nøglekunde eller en hovedleverandør, kan dette 

være en trussel mod virksomhedens evne, til at fortsætte driften, såfremt disse ikke 

erstattes af nye. Er en virksomhed så afhængig af sine samarbejdspartnere, at frafaldet af 

en enkelt kan true virksomhedens eksistens, burde ledelsen allerede før frafaldet, have 

vurderet dette som værende en trussel mod virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

 

Katastrofer, der, når de indtræffer, ikke er forsikrede eller er underforsikrede 

Katastrofer er uforudsigelige. Indtræffer sådan en og virksomheden ikke er forsikret, 

kræver det en solid likviditetsreserve at kunne modstå denne. Revisor skal, som led i god 

revisionsskik, vurdere om virksomhedens forsikringer er dækkende. Finder revisor, at dette 

ikke er tilfældet, skal dette rapporteres til ledelsen. Vælger ledelsen ikke at gøre noget, bør 

forholdet indgå som en trussel i ledelsens vurdering af going concern. 

 

Delkonklusion 

Going concern begrebet dækker over en virksomheds evne til at fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid. En overskuelig fremtid defineres ifølge ISA 570, som værende mindst 

12 måneder.  
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Virksomhedens ledelse har ansvaret for at aflægge virksomhedens årsrapport. Eftersom 

årsregnskabsloven dikterer at going concern er en grundlæggende forudsætning i 

udarbejdelsen af årsrapporten, har ledelsen ligeledes ansvaret for at vurdere denne.  

Ledelsens vurdering af going concern skal dækker en periode på 12 måneder fra 

statusdagen. Dette betyder at ledelsen, ved at vente med at underskrive regnskabet, kan 

forkorte den usikre periode helt ned til 7 måneder. 

Har ledelsen kendskab til usikkerheder ved deres going concern vurdering, skal ledelsen 

oplyse dette i regnskabet. Er der tale om, at ledelsen med sikkerhed ved, at virksomheden 

skal likvideres eller vil gå konkurs, skal regnskabet aflægges efter det såkaldte non-going 

concern princip. Dette betyder at virksomhedens aktiver og passiver skal måles til 

realisationsværdier. 

 

Revisors ansvar består af at vurdere anvendelsen af, den af ledelsen udarbejdede, going 

concern forudsætning. Retningslinjerne for going concern findes i ISA 570. Heraf fremgår 

det ligeledes hvilke faresignaler revisor skal være opmærksom på ved revisionen. Et meget 

vigtigt punkt her er likviditeten, idet mangel på denne som regel betyder at virksomheden 

lukker inden for meget kort tid. 

Revisor vurderer ledelsens vurdering af going concern gennem hele revisionsprocessen. Da 

der er tale om en iterativ proces, skal revisor hele tiden gå et skridt tilbage i 

revisionsprocessen og foretage tilpasninger, såfremt han opdager usikkerhed omkring 

going concern. 
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Revisionsprocessen 

Indledning 

Revisionsprocessen består af tre elementer. Elementerne er planlægning, udførelse og 

rapportering. Hele revisionsprocessen er en iterativ proces, hvilket betyder revisor vender 

tilbage til et tidligere element og ændrer dette, såfremt dette er nødvendigt. Retningslinjer 

for revisionsprocessen enkelte elementer er beskrevet i ISA’erne, der er udarbejdet af 

IFAC8. IFAC er en global revisororganisation, der repræsenterer ca. 2,5 millioner revisorer 

på verdensplan, fordelt på 129 lande9. 

Forud for selve revisionsprocessen etableres et revisor-klient forhold. I denne forbindelse 

skal revisor foretage en række opgaver, der skal afgøre hvorvidt klienten kan accepteres 

eller ej. Følgende områder skal revisor igennem: 

• Identifikation af klient 

• Uafhængighed 

Førend disse ting er på plads, kan klienten ikke accepteres og revisionsprocessen kan 

naturligvis heller ikke påbegyndes.  

Identifikation af klient 

Revisor er underlagt hvidvaskningslovens (HVL) regler10 og skal derfor sikre sig klientens 

rigtige identitet. Er der tale om en juridisk person skal identificeringen ske ved navn, 

adresse og CVR-nr. eller lignende. For at opfylde kravet om sikring af identiteten, skal 

denne legitimeres. Dette gøres ved opslag i CVR, udskrift fra Skat eller et sammenskrevet 

resume fra Erhvervsstyrelsen. Er der tale om en udenlandsk klient, skal legitimeringen ske 

med lignende oplysninger fra klientens hjemland. 

Ydermere skal revisor sikre sig identiteten på de reelle fysiske ejere. Disse oplysninger skal 

indeholde navn, adresse og CPR-nummer. Som med de juridiske personer skal 

identifikationen underbygges at dokumentation, såsom pas, kørekort eller sygesikringskort. 
                                                           
8 International Federation of Accountants 
9 Kilde: http://www.ifac.org/about-ifac 
10 Jf. HVL § 1, stk. 1, pkt. 15 
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Modsat manges opfattelse stilles der ikke krav om billedlegitimation. Revisor skal dog være 

overbevist om identiteten og billedlegitimation er derfor et godt middel hertil. 

Det er dog ikke alle klienter, revisor skal have dokumentation for identiteten fra11. For 

juridiske personer gælder det, at revisor kan undlade dette såfremt klienten er:  

 

• En finansiel virksomhed inden for EU/EØS 

• En børsnoteret virksomhed 

• En indenlandsk myndighed 

• En EU myndighed eller institution 

 

Revisor skal dog stadig sikre sig at klienten hører under minimum en af disse fire kategorier. 

Fysiske personer kan deles op i tre kategorier12: 

 

• Lavrisikoklienter 

• Normalrisikoklienter 

• Højrisikoklienter 

 

Lavrisikoklienter er klienter som revisor kender og er sikker på, hvem er, og som han 

samtidig vurderer ikke er involveret i hvidvask. Det kan være revisors nabo, en gammel 

skolekammerat eller en offentlig kendt person. Her kræves ikke dokumentation for, at 

kunden er den, han oplyser. 

  

Normalrisikoklienter er klienter som revisor ikke kender, men som selv møder op. Her skal 

kundens oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. kontrolleres på grundlag af troværdige 

dokumenter. Det kan være sygesikringskort, årsopgørelse, en agterskrivelse eller lignende 

fra SKAT. En digital signatur kan også dokumentere rigtigheden af identitetsoplysninger. 

 

                                                           
11 Jf. HVL § 12, stk. 7 
12 Jf. Hvidvaskreglerne – for revisorer udgivet af FSR 
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Højrisikoklienter kan for eksempel være klienter, der er bosiddende i udlandet. Her kræves, 

at revisor har fået forevist to dokumenter, der bekræfter klientens identitet. For eksempel 

billedlegitimation, pas eller kørekort samt en dokumentation for adresse. Eventuelt testes 

adressen ved at sende kunden materiale til adressen, der kræves retur underskrevet, eller 

med digital signatur. 

 

Uafhængighed 

Revisor skal være uafhængig i forhold til klienten, såfremt han afgiver revisionspåtegninger 

på regnskaber eller afgiver andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er 

bestemt til klientens eget brug13. Såfremt der er trusler mod revisors uafhængig, skal han 

afstå fra opgaven14. Der er dog trusler mod afhængigheden, der kan afhjælpes ved 

sikkerhedsforanstaltninger. 

Uafhængigheden deles op i to typer: Uafhængighed i opfattelse og uafhængighed i 

fremtoning. Uafhængighed i opfattelse er den situation, hvor det er påviseligt at revisor 

ikke er uafhængig. Uafhængighed i fremtoning er den situation, hvor en velinformeret 

tredjemand mener, at revisor ikke er uafhængig. En velinformeret tredjemand er en 

person, der forventes at have den fornødne indsigt omkring en konkret erklæringsafgivelse.  

Persongruppen 

Det er ikke udelukkende den underskrivende revisor, der skal være uafhængig i forhold til 

klienten. Uafhængighedskravet gælder alle parter fra revisionsvirksomheden, der kan have 

indflydelse på resultatet af opgaven. Det gælder følgende personer: 

• den revisor, der er ansvarlig for og underskriver erklæringen. 

• personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer 

opgavens udførelse. alle personer fra det team, der sammensættes til udførelse af 

den konkrete opgave, herunder partnere og personer fra andre faggrupper, der er 

involveret i opgaven, f.eks. advokater, aktuarer eller skatte- og IT-specialister samt 

eventuelle eksterne eksperter, hvis arbejde revisor måtte anvende i opgaven. 

                                                           
13 Jf. RL § 1, stk. 2 jf. RL § 24, stk. 1 
14 Jf. RL § 1 
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• personer, der indgår i kommandokæden i revisionsvirksomheden eller et netværk, 

som virksomheden er medlem af. 

• personer i revisionsvirksomheden eller dens netværk, der som følge af andre 

omstændigheder kan være i stand til at øve indflydelse på opgaven.  

 

Udover disse personer skal revisionsvirksomheden og et eventuelt netværk virksomheden 

er medlem af ligeledes være uafhængige af klienten. Det er vigtigt at have for øje at små 

revisionsvirksomheder med få partnere, kan være nødt til at afstå fra en opgave, hvis en af 

partnerne er ikke uafhængig af klienten. Dette skyldes at partnere i små virksomheder er 

meget tætte og vil kunne påvirke en opgave. Det skal naturligvis vurderes i det enkelte 

tilfælde, om dette er tilfældet.  

Habilitetserklæring 

For at dokumentere sin uafhængighed, udarbejder revisor en habilitetserklæring for at 

identificere mulige trusler. I habilitetserklæringen skal revisor tage stilling til følgende 

områder: 

• Egeninteresse 

• Selvrevision (såfremt der er tale om en revisionsopgave) 

• Partiskhed 

• Nære personlige relationer 

• Intimidering 

Egeninteresse dækker over direkte og indirekte finansielle interesser i klienten. Herunder 

ligger også truslen fra eventuel afhængighed af honoraret fra klienten. 

Selvrevision dækker over vanskeligheden for at være objektiv ved undersøgelse af egne 

ydelser. Dette kan være revision af et selskab, hvor revisor sidder i bestyrelsen 

Partiskhed dækker over at revisors uafhængighed kan trues, såfremt revisor fremmer eller 

modvirker klienten stilling i eksempelvis en retssag. 
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De nære personlige relationer giver i store træk sig selv. Revisor er ikke uafhængig af sin 

nærmeste familie, sine venner eller sine fjender. Derfor kan revisor naturligvis ikke 

acceptere disse som sine klienter. Det lyder nu også usandsynligt at en virksomhed søger 

assistance hos revisor, hvis denne betragtes som en fjende eller uven. 

Intimidering dækker overrisikoen for at revisor kan afskrækkes fra at handle objektivt. 

Dette på baggrund af trusler eller frygt for kunden.  

Revisionsaftale 

Efter etablering af klient-revisor forholdet, skal revisor udarbejde en revisionsaftale. Kravet 

fremgår af ISA. Revisionsaftalen skal indeholde vilkårene for revisionsopgaverne. 

Tidligere var der krav om at revisor udarbejdede et tiltrædelsesprotokollat. Dette krav blev 

fjernet i forbindelse med, at den danske revisionsstandard RS 265 blev afskaffet.  

Da det er selskabets øverste ledelse, der skal godkende revisionsaftalen, er der intet forkert 

i at lave revisionsaftalen som et tiltrædelsesprotokollat. Dette kan fortsat erstatte 

aftalebrevet, som det tidligere har gjort hos mange revisorer. 

 

Planlægning 

Planlægningen er første fase i revisionsprocessen. Retningslinjer for denne findes i ISA 300, 

hvoraf planlægningens funktion, mål og krav fremgår. 

Planlægning af en revision omfatter fastlæggelse af en overordnet revisionsstrategi for 

opgaven og udarbejdelse af en revisionsplan. Formålet med foretage en hensigtsmæssig 

planlægning er, at det gavner revisionen på følgende måder15: 

• Den hjælper revisor med at rette opmærksomheden mod vigtige revisionsområder 

• Den hjælper revisor med at identificere og løse mulige problemer rettidigt 

• Den hjælper revisor med at organisere og lede revisionsopgaven ordentligt, således 

at den udføres på en effektiv og økonomisk hensigtsmæssig måde 

                                                           
15 Jf. ISA 300 afsnit 2 
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• Den bidrager til, at der udvælges medlemmer til opgaveteamet med de rette 

færdigheder og kompetencer til at reagere på forventede risici, og til at arbejdet 

fordeles mellem dem på passende vis 

• Den letter instruktionen af og tilsynet med opgaveteamets medlemmer samt 

gennemgangen af deres arbejde 

• Den bidrager til at koordinere det arbejde, der udføres af komponentrevisorer og 

eksperter, når dette er relevant. 

Revisor skal udarbejde en revisionsstrategi, hvoraf revisionens omfang og tidsmæssige 

placering fremgår. Under udarbejdelse af revisionsstrategien skal revisor16: 

• identificere de karakteristika ved opgaven, der definerer dens omfang 

• fastlægge opgavens rapporteringsmål for at kunne planlægge den tidsmæssige 

placering af revisionen og arten af den nødvendige kommunikation 

• overveje de forhold, der efter revisors faglige vurdering er betydelig for 

instruktionen af opgaveteamets indsats 

• overveje resultaterne af indledende opgaveaktiviteter og, hvor det er aktuelt, 

overveje, om viden opnået fra andre opgaver, som den opgaveansvarlige partner 

har udført for virksomheden, er relevant 

• fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de ressourcer, der er 

nødvendige til at udføre opgaven 

En vigtig forudsætning ved udarbejdelse af revisionsstrategien er kendskab til klienten. 

Dette skyldes at alle klienter er unikke og dermed også revisionerne. Revisor skal have et 

kendskab til klientens interne kontroller, således at disse kan benyttes, hvor det findes 

hensigtsmæssigt. Vurderer revisor at de interne kontroller fungerer, vil revisionen som 

udgangspunkt blive udført som systemrevision. Vurderer revisor derimod at de interne 

kontroller er svage eller ikke eksisterende, vil revisionen skulle baseres på høj grad af 

substansrevision. Sammen med de interne kontroller skal revisor overveje risikoen for 

besvigelser og fejl, så der tages højde for eventuelle svage punkter, i valget af 

revisionsstrategi.  

                                                           
16 Jf. ISA 300 afsnit 8 
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På baggrund af den udarbejdede revisionsstrategi, skal revisor skal udarbejde en 

revisionsplan, for mindske revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Af 

revisionsplanen skal følgende fremgå17: 

• arten, den tidsmæssige placering og omfanget af planlagte 

risikovurderingshandlinger18 

• arten, den tidsmæssige placering og omfanget af planlagte yderligere 

revisionshandlinger på revisionsmålsniveau19 

• andre planlagte revisionshandlinger, der kræves udført, således at opgaven 

overholder ISA ‘er 

 

Dette indebærer at revisor skal vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation på regnskabs- 

og på revisionsmålsniveau20. For at gøre dette skal revisor foretage en 

væsentlighedsvurdering af virksomhedens regnskabsposter og fastlægge et 

væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveauet er vigtigt, da dette målretter revisors indsats. 

Der er ikke lovfæstet regler omkring væsentlighedsniveauet. Det er dog praksis i 

revisionsbranchen, at væsentlighedsniveauet fastsættes til gennemsnittet af ½-1 % af 

omsætningen, 5-10 % af resultat før skat, 1-2 % af aktivmassen og 1-2 % af egenkapitalen. 

 

For at fastlægge en revisionsrisiko på et acceptabelt lavt niveau, benytter revisor sin 

professionelle dømmekraft. På denne måde kan revisor tilrettelægge revisionshandlinger, 

der reducerer revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. 

Der findes ingen vejledninger eller regler for, hvad et acceptabelt lavt niveau er. Som 

tommelfingerregel benyttes en revisionsrisiko på 5 %. 

For at målrette sin indsats, kan revisor anvende revisionsrisikomodellen. 

Revisionsrisikomodellen er en model, der hjælper revisor med at beslutte mængden af 

revisionshandlinger, for en specifik regnskabspost eller -klasse. 

                                                           
17 Jf. ISA 300 afsnit 9 
18 Jf. ISA 315 
19 Jf. ISA 330 
20 Jf. ISA 315 afsnit 5 
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Revisionsrisikomodellen består af fire komponenter, og kan defineres således: 

  RR = IR x KR x OR 

Revisionsrisikoen (RR) er udtryk for hvor stor risikoen er, for at revisor afgiver en 

revisionspåtegning uden forbehold på et regnskab, der indeholder væsentlige fejl. 

Iboende risiko (IR) defineres i ISA 20021 som:  

Den eksponering, som et revisionsmål vedrørende en gruppe af transaktioner, en 

balancepost eller en oplysning har for fejlinformation, der enten enkeltvis eller sammenlagt 

med anden fejlinformation kan være væsentlig, inden eventuelle tilknyttede kontroller 

overvejes. 

Den iboende risiko er med andre ord et udtryk for hvor stor risikoen er, for at fejl opstår i 

en regnskabspost, uden hensyntagen til interne kontrolforanstaltninger. Der er mange 

forhold, der gør sig gældende når man vurderer den iboende risiko. Nedenfor er fire 

forhold listet. 

 

- Kompleks regnskabspraksis 

- Regnskabsmæssige skøn 

- Rutine kontra ikke rutine transaktioner 

- Forretningsrisici 

 

 Den iboende risiko kan være risiko for bedrageri, ukurans mv. og er ikke under revisors 

kontrol. 

Kontrolrisikoen (KR) defineres i ISA 20022 som: 

Risikoen for, at mulig fejlinformation, som enten enkeltvis eller sammen med anden 

fejlinformation kan være væsentlig for et revisionsmål vedrørende en gruppe af 

                                                           
21 Afsnit 13, pkt. n1 
22 Afsnit 13, pkt. n2 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

27 
 

transaktioner, en balancepost eller en oplysning, ikke forebygges eller opdages og rettes i 

tide af virksomhedens interne kontrol.  

Med andre ord et udtryk for hvor stor risikoen er, for at fejl ikke rettes eller forhindres af 

virksomhedens interne kontrolsystem. Kontrolrisikoen afhænger af virksomhedens 

forretningsgange, politikker, interne kontrolstruktur mv. Funktionsadskillelse blandt de 

ansatte vil nedsætte kontrolrisikoen. Som det er tilfældet med den iboende risiko, er 

kontrolrisikoen heller ikke under revisors kontrol. 

Opdagelsesrisikoen (OR) defineres i ISA 20023 som: 

risikoen for, at de handlinger, som revisor har udført for at reducere revisionsrisikoen til et 

acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, der enten alene eller 

sammenlagt med andre fejlinformationer kan være væsentlig.  

Med andre ord som et udtryk for hvor stor risikoen er, for at revisors arbejde ikke vil 

afdække opståede væsentlige fejl. Opdagelsesrisikoen er afhængig af revisors evner til at 

vælge og udføre revisionshandlinger, samt at drage de rette konklusioner. 

Hele revisionsprocessen er en iterativ proces, hvilket betyder at revisor skal opdatere 

revisionsstrategien og revisionsplanen, såfremt dette er påkrævet under udførelsen af 

revisionen. 

Planlægning afsluttes med at revisor udarbejder en konklusion på planlægningen, som 

selvfølgelig kan korrigeres senere, såfremt dette bliver nødvendigt. 

 

Udførelse 

Revisionens udførelse er anden fase af revisionsprocessen. Udførelsen foretages på 

baggrund af den i planlægningen udarbejdede revisionsstrategi og revisionsplan, og vil 

bestå af systemrevision og substansrevision. 

 

Substansrevision består at to elementer: Regnskabsanalytisk revision og detailrevision. 

 

                                                           
23 Afsnit 13, pkt. e 
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Ved regnskabsanalytisk revision foretager revisor en overordnet regnskabsmæssig 

gennemgang, herunder beregninger af nøgletal, for at sandsynliggøre den enkelte 

regnskabspost. Revisor danner sig nogle forventninger og alt efter den vurderede risiko, 

accepteres eventuelle afvigelser i forhold til de opstillede forudsætninger. Ved 

detailrevision har revisor fat i bilagsmateriale og anden fysisk dokumentation, der kan 

bekræfte rigtigheden af en regnskabspost.  

 

Systemrevision kaldes også for test af kontroller, idet den har til formål at kontrollere 

virksomheden interne kontroller. Konstaterer revisor at virksomhedens interne kontroller 

fungerer, behøver han ikke at grave dybere ned i de enkelte regnskabsposter, for at få 

bekræftet rigtigheden. 

 

Ved en revision benytter revisor oftest en kombination af systemrevision og 

substansrevision. Revisor vil, gennem sin planlægning, forsøge at basere så stor en del af 

revisionen som muligt på systemrevision. Dette skyldes at systemrevisionen er 

tidsbesparende og lige så dækkende som substansrevision. Resten af revisionen vil så 

foregå ved hjælp af substansrevision. 

 

Rapportering 

Rapporteringen er tredje og sidste fase i revisionsprocessen. I rapporteringsfasen samler 

revisor resultaterne fra revisionen sammen og skal på baggrund af disse forsyne regnskabet 

med ”revisors uafhængige påtegning”. Denne påtegning indeholder revisors konklusion på 

revisionen. 

Ifølge ISA 700 er revisors mål24: 

 

• at udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de 

konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og 

• at udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver 

grundlaget for konklusionen 

                                                           
24 Afsnit 6 
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Revisors påtegning kan enten blank eller modificeret.  

En blank påtegning er udtryk for, at revisor ikke har fundet væsentlig fejlinformation i 

regnskabet25. Den udtrykker endvidere, at revisor er enig med ledelsen i dennes foretagne 

regnskabsmæssige skøn og at ledelsen gjort alt ønsket materiale tilgængeligt for revisor. 

Endvidere udtrykker en blank påtegning at revisor ikke har fået kendskab til ulovligheder 

foretaget af virksomheden og dennes ledelse og ansatte. 

 

Revisor kan modificere sin påtegning på flere måde. Nedenfor er de fire former for 

modificering listet i prioriteret rækkefølge med den mildeste modificering øverst: 

 

1. Påtegning med supplerende oplysninger 

2. Påtegning med forbehold 

3. Påtegning med afkræftende konklusion 

4. Påtegning uden konklusion 

 

Ad 126: 

Supplerende oplysninger bruges til at henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på 

forhold i regnskabet, der er afgørende i forhold til dennes forståelse af regnskabet, 

revisionen, revisors erklæring eller revisors ansvar. 

Supplerende oplysninger deles op i to underkategorier: Supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet kan eksempelvis være 

usikkerhed om going concern. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold kan være 

manglende overholdelse eksempelvis bogføringsloven. 

 

Ad 227: 

En påtegning med forbehold udtrykkes i to situationer: 

                                                           
25 Jf. ISA 700, afsnit 16 
26 Jf. ISA 706 
27 Jf. ISA 705, afsnit 7 
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1. når revisor, efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, konkluderer, 

at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende, 

for regnskabet 

 

2. når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som 

konklusionen kan baseres på, men revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger 

på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige, men 

ikke gennemgribende. 

 

Ad 328: 

En påtegning med afkræftende konklusion anvendes, når revisor konkluderer, efter at have 

opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er 

både væsentlige og gennemgribende for regnskabet.  

 

Ad 429: 

En påtegning uden konklusion anvendes når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, og revisor konkluderer, at de 

mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede fejlinformationer kan være 

både væsentlige og gennemgribende. 

Ligeledes kan en påtegning uden konklusion anvendes, når revisor konkluderer, at det på 

grund af mange usikkerheder og deres indbyrdes påvirkning af hinanden og regnskabet, 

ikke er muligt at udtrykke en konklusion. Dette på trods af at revisor har opnået 

tilstrækkeligt revisionsbevis for de enkelte usikkerheder. 

 

En påtegning kan indeholde flere modifikationer på samme tid. Undtaget herfor er 

påtegninger uden konklusion og med afkræftende konklusion. Det er således muligt at have 

flere forbehold og/eller supplerende oplysninger i samme påtegning. 

 

                                                           
28 Jf. ISA 705, afsnit 8 
29 Jf. ISA 705, afsnit 9 + 10 
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                     Figur 1: Forhold der medfører modificering af påtegning 

Arten af forhold, der er 

årsag til modifikationen 

Revisors vurdering af, hvor gennemgribende 

indvirkningerne eller de mulige indvirkninger er 

på regnskabet 

Væsentlig, men ikke 

gennemgribende 

Væsentlig og 

gennemgribende 

Regnskabet indeholder 

væsentlig 

fejlinformation 

Konklusion med 

forbehold 

Afkræftende 

konklusion 

Der kan ikke opnås 

tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis 

Konklusion med 

forbehold 

Manglende konklusion 

                                 Kilde: ISA 705, afsnit A1 

 

Going concern i revisionsprocessen 

En virksomheds evne til at fortsætte driften er et forhold som revisor skal medtage i 

revisionsprocessen. Allerede ved planlægning af revisionen skal revisor, under udarbejdelse 

af risikovurderingen, vurdere om der er forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det er et krav jf. ISA 570, afsnit 10. Dette gøres 

ved at rette henvendelse til virksomhedens ledelse for at fastslå om ledelsen har foretaget 

en indledende going concern vurdering30. Er dette tilfældet skal revisor drøfte denne med 

ledelsen. Drøftelsen skal indeholde de identificerede problemer og virksomhedens planer 

for at imødekomme disse. 

Har ledelsen ikke udarbejdet en foreløbig vurdering af going concern, skal revisor drøfte 

grundlaget for den påtænkte anvendelse af forudsætningen om fortsat drift, med fokus på 

eventuelle forhold, der kan skabe tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.  

Under udførelsen af revisionen skal revisor kontinuerligt være opmærksom på forhold, der 

vil kunne true virksomhedens evne til at fortsætte driften. Opdager revisor sådanne forhold 

skal han tilrette sin planlægning, således at der tages højde for disse forhold. 

                                                           
30 Jf. ISA 570, afsnit 10 
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I rapporteringsfasen skal revisor udarbejde en revisorpåtegning, hvor revisionens resultater 

vedrørende going concern inddrages. Konsekvenserne for revisionspåtegningen afhænger 

af, om regnskabet er aflagt efter forudsætningen om fortsat drift eller ej, om revisor er enig 

i dette valg, om der er identificeret usikkerheder vedrørende going concern eller ej og om 

ledelsen har oplyst tilstrækkeligt om disse usikkerheder i regnskabet. Nedenstående skema 

viser hvorledes påtegningen skal modificeres i tilfælde af usikkerhed vedrørende going 

concern. 

 

Figur 2: Modifikation af påtegning 

Going concern – modifikation af påtegning 
Omtale af usikkerhed 

Tilstrækkelig  Ikke tilstrækkelig  

Going concern valgt 

som regnskabsprincip 

Passende valg  

(revisor er enig) 

Supplerende 

oplysning 

Forbehold eller 

afkræftende 

konklusion 

Ikke passende valg 

(revisor er ikke enig) 
Afkræftende konklusion 

Going concern ikke 

valgt som 

regnskabsprincip 

Passende valg  

(revisor er enig) 
Supplerende oplysning 

Ikke passende valg 

(revisor er ikke enig) 
Afkræftende konklusion 

 Kilde: Jesper Seehausen: Plancher vedr. going concern 

 

Delkonklusion 

Revisionsprocessen er opdelt i tre faser: Planlægning, udførelse og rapportering. Der er tale 

om en iterativ proces, hvilket gør at revisor, igennem hele processen, skal gå et trin tilbage 

og foretage justeringer, hvor dette er nødvendigt. 

Inden revisor kan påbegynde revisionsprocessen, skal der etableres et revisor-klient 

forhold. I denne forbindelse skal revisor sikre sig identiteten på klienten og vurdere sin 

uafhængighed over for klienten. Identitetssikringen er et krav, der fremgår af 
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hvidvaskningsloven og indeholder at klienten skal kunne dokumentere sin identitet. Dette 

gælder såvel fysiske som juridiske personer. Der er dog undtagelser fra dette krav, idet 

juridiske personer, der er en finansiel virksomhed inden for EU, en børsnoteret virksomhed 

eller en myndighed i Danmark eller EU, ikke er omfattet af dette krav. For fysiske personer, 

er der ikke krav om dokumentation for identiteten for lavrisikoklienter. Dette er klienter 

revisor har et dybdegående kendskab til andetsteds fra.  

Revisor skal være uafhængig i forhold til klienten, såfremt han afgiver revisionspåtegninger 

på regnskaber eller afgiver andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er 

bestemt til klientens eget brug. Er der trusler mod uafhængigheden, skal revisor afstå fra 

opgaven. Som dokumentation på uafhængigheden, skal revisor udarbejde en 

habilitetserklæring. 

Revisor skal lave en revisionsaftale med klienten, hvori vilkårene for revisionsopgaverne 

fremgår. Denne aftale kan laves som et tiltrædelsesprotokollat, på trods af at RS 265 er 

afskaffet. 

Under planlægningen skal revisor udarbejde er revisionsstrategi og en revisionsplan. 

Revisionsstrategien skal indeholde revisionens omfang og tidsmæssige placering. Her er 

kendskabet til klienten vigtig, idet revisor skal kende til klientens interne kontroller og 

vurdere risikoen for besvigelser. Revisionsplanen skal indeholde arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af planlagte risikovurderingshandlinger og af planlagte 

revisionshandlinger på revisionsmålniveau. Dette medfører at revisor skal foretage en 

vurdering af væsentlighed og risiko, herunder fastlægge et væsentlighedsniveau. 

Væsentlighedsniveauet beregnes som gennemsnittet af nogle vægtede regnskabstal. Til at 

fastlægge revisionsrisikoen kan revisor benytte revisionsrisikomodellen. 

Revisionsrisikomodellen kan, på revisionsmålsniveau, fastlægge mængden af 

revisionshandlinger revisor skal udføre, for at revisionsrisikoen kommer ned på et 

acceptabelt lavt niveau, der som tommelfingerregel er 5 %. 

Selve udførelsen af revisionen foretages på baggrund af den udarbejdede revisionsstrategi 

og revisionsplan. Udførelsen består af systemrevision og substansrevision. Vægtningen af 

de to former afhænger af virksomhedens interne kontroller. Jo flere og bedre interne 
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kontroller en virksomhed har, jo større vægt får systemrevisionen. Findes der ingen interne 

kontroller, udføres revisionen udelukkende på baggrund af substansrevision. 

Efter udførelsen skal revisor udarbejde en påtegning på regnskabet. Påtegningen skal 

modificeres efter de forhold revisor finder under revisionen. Påtegningen kan modificeres 

på fire måder – supplerende oplysninger, forbehold, afkræftende konklusion og uden 

konklusion. 
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Analyse af spørgeskemaundersøgelse 

Indledning 

I forbindelse med udarbejdelsen af min kandidatafhandling, har jeg lavet et spørgeskema, 

der skal belyse revisors kendskab, adfærd og ændret adfærd i forhold til going concern.  

Spørgeskemaet er udarbejdet ved hjælp af hjemmesiden www.surveymonkey.dk, der ud 

over at fungere som skemadesigner også håndterer indsamling og analyse af de modtagne 

svar. Linket til spørgeskemaet er udsendt via mail til 401 personer, der alle er beskæftiget i 

revisorbranchen. Modtagerne er fundet ved hjælp af www.google.dk og er derfor tilfældigt 

udvalgt. Ud af de 401 modtagere af spørgeskemaet, har 110 påbegyndt besvarelsen. 5 af 

disse har ikke fuldført undersøgelsen og jeg har derfor valgt at sortere disse fra i min 

analyse. Der er 105 modtagere der har fuldført undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent 

på 26,18 %. Aldersfordeling, uddannelsesniveau og anciennitet fremgår af nedenstående 

figurer. 

Skema 1: Hvor gammel er du? 

 Svarprocent Svarantal 

Under 20  1,9 % 2 

20 - 29  25,7 % 27 

30 - 39  21,0 % 22 

40 - 49  21,0 % 22 

50 - 59  21,0 % 22 

60 - 69  9,5 % 10 

70 -  0,0 % 0 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Aldersfordelingen af respondenterne er meget jævn. Som det ses er spredningen blandt de 

20 til 60-årige stort set lige, hvilket gør at undersøgelsen rammer hele gruppen af 

mennesker i den arbejdsdygtige alder. 
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Skema 2: Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort? 

 Svarprocent Svarantal 

Statsautoriseret 

revisor 

 17,1 % 18 

Registreret 

revisor 

 31,4 % 33 

Cand. merc. 

aud. 

 10,5 % 11 

HD/HA  17,1 % 18 

Revisorelev  7,6 % 8 

HHX eller lign.  4,8 % 5 

Andet (angiv 

venligst) 

 11,4 % 12 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Undersøgelsens respondenter er, som tidligere nævnt, udvalgt tilfældigt ud fra 

revisionsvirksomhedernes hjemmesider. Det fremgår ikke altid heraf, hvilket 

uddannelsesniveau medarbejderne er på. Jf. ovenstående tabel har undersøgelsen dog 

ramt bredt, hvor tæt på halvdelen af respondenterne er færdiguddannede revisorer, 

fordelt med 31,4 % registrerede revisorer og 17,1 % statsautoriserede revisorer. 
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Skema 3: Hvor lang anciennitet har du i revisionsbranchen? 

 Svarprocent Svarantal 

0 – 5 år  24,8 % 26 

6 – 10 år  10,5 % 11 

11 – 15 år  17,1 % 18 

16 – 20 år  6,7 % 7 

21 – 25 år  8,6 % 9 

Over 25 år  32,4 % 34 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Ancienniteten blandt respondenterne viser at størstedelen af respondenterne enten er 

nystartede i branchen eller har været i den i mange år.  En krydstabulering af alder og 

anciennitet viser at revisorer er stabile og bliver i branchen i lang tid, når de først er 

kommet ind. 

Kendskab til going concern 

Ikke overraskende kender folk i revisionsbranchen til begrebet going concern. I 

undersøgelsen svarer alle respondenter ja til at de kender begrebet going concern.  

Skema 4: Kender du begrebet going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  100,0 % 105 

Nej  0,0 % 0 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Men det store spørgsmål er så om de kender definitionen på going concern. Det vil efter 

min mening være naturligt at forvente at folk, der er ansat i revisionsbranchen kender 

definitionen. Dette især efter den massive omtale, der har været i medierne efter de 

mange bankkrak. Men også den øgede fokus fra Revisortilsynet, hvor going concern har 

været et af to fokusområder i kvalitetskontrollerne for 2010 og 2011. Fokussen er rettet 

mod ”om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle problemer vedrørende 

forudsætning om going concern og om sådanne har været tilstrækkeligt oplyst i 

årsregnskabet, og om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller 
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forbehold i revisionspåtegningen, om revisor, hvis der har været tilstrækkelig 

opmærksomhed, har udført de nødvendige handlinger, og om der er tilstrækkelig 

dokumentation for overvejelserne og handlingerne.”31. 

Skema 5: Hvad betyder going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Beskriver en virksomheds evne til at 

fortsætte driften i mindst 12 måneder fra 

datoen for ledelsens underskrift 

 15,2 % 16 

Beskriver en virksomheds evne til at 

fortsætte driften i mindst 12 måneder fra 

statusdagen 

 78,1 % 82 

Beskriver en virksomheds evne til at 

fortsætte driften frem til tidspunktet for 

udarbejdelse af næste årsrapport 

 6,7 % 7 

Ved ikke  0,0 % 0 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Derfor undrer undersøgelsens resultat mig, da en forholdsvis stor del af respondenterne 

ikke kender til definitionen på going concern. Næsten 22 % af respondenterne kender ikke 

den rigtige definition af going concern. En lille undskyldning kan være, at definitionen er 

ændret fra at være 12 måneder fra ledelsens underskrift, til at være 12 måneder fra 

statusdagen. Den gamle definition kan derfor sidde på rygmarven hos mange af 

revisorerne. 

 

 

 

 

                                                           
31 Citat: Revisortilsynets årlige redegørelse 2010, side 13 midt. 
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Skema 6: Manglende kendskab til definitionen af going concern. 

 Procent Antal 

Statsautoriseret revisor  5,6 % 1 

Registreret revisor  15,2 % 5 

Cand. merc. aud.  36,4 % 4 

HD/HA  27,8 % 5 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenholder man det manglende kendskab til definitionen af going concern med 

respondenternes uddannelse, erfarer man at hele 15 % af de registrerede revisorer og over 

36 % af cand.merc.aud.erne ikke kender den korrekte definition af going concern. Blandt 

HD/HA’erne er det hele 28 %. 

Hvor stort et problem er det manglende kendskab egentlig? Definitionen fastlægger at 

going concern beskriver virksomhedens evne til at fortsætte driften i 12 måneder fra 

statusdagen. At nogle revisorer afgiver erklæringer med en going concern vurdering, der 

strækker sig ud over disse 12 måneder kan jeg ikke se et problem i, så længe vurderingen er 

saglig og veldokumenteret. Det manglende kendskab til definitionen giver dog 

virksomhedens ledelse og revisor en unødig arbejdsbyrde, da going concern vurderingen i 

disse tilfælde strækker sig op til 17 måneder i stedet for 12. 

Den generelle holdning til en revisor er, at han ikke kan vide alt. Men han skal vide hvor han 

kan slå det op. Med hensyn til going concern mener jeg at kunne retfærdiggøre, at revisor 

skal have kendskab til denne og vide hvor retningslinjerne findes henne.  21 % af 

respondenterne ved ikke, hvor retningslinjerne for going concern findes henne. Det er dog 

ikke de samme respondenter, der ikke kender den rette definition på going concern.  
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Skema 7: Hvor er retningslinjerne vedr. going concern beskrevet? 

 Svarprocent Svarantal 

I et styresignal 

udsendt af 

Erhvervsstyrelsen. 

 7,6 % 8 

I internationale 

revisionsstandarder 

(ISA ‘er) 

 79,0 % 83 

Der findes ingen 

retningslinjer 

 4,8 % 5 

Ved ikke  8,6 % 9 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Ansvarsfordeling 

Størstedelen af respondenterne i undersøgelsen ved at det er ledelsens ansvar at vurdere 

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Alligevel mener 19 % at det er revisors opgave 

at vurdere dette, på trods af det fremgår af ISA 570, at ledelsen har dette ansvar.    

Skema 8: Hvem har ansvaret for vurdering af going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Virksomhedens 

ledelse 

 80,0 % 84 

Virksomhedens 

revisor 

 19,0 % 20 

Regnskabsbrugeren  0,0 % 0 

Erhvervsstyrelsen  0,0 % 0 

Ved ikke  1,0 % 1 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Igen brillerer de registrerede revisorer med at hele 15 % mener, at det er virksomhedens 

revisor, der har ansvaret for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften. Blandt 
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HD/HA’erne er det 33 %, mens ingen af de statsautoriserede revisorer og cand. merc. 

aud.erne er i tvivl om hvem der har ansvaret for at vurdere going concern. 

Igen svarer størstedelen af respondenterne korrekt. Dog svarer 26 % at revisor skal vurdere 

virksomhedens evne til at forsætte driften. Det positive er at alle er enige om at revisor har 

et ansvar i henhold til going concern. 

Skema 9: Hvilket ansvar har revisor i henhold til going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Revisor skal vurdere virksomhedens evne til 

at fortsætte driften 

 25,7 % 27 

Revisor skal vurdere rigtigheden i den af 

ledelsen vurderede evne til at fortsætte 

driften 

 74,3 % 78 

Revisor har ikke et særligt ansvar i forhold til 

going concern 

 0,0 % 0 

Ved ikke  0,0 % 0 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Hvorfor opstår denne tvivl omkring ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelse? En grund 

kan være, at mange revisorer assisterer deres klienter med udarbejdelsen af årsrapporten. 

ÅRL fastlægger, at det er ledelsen, der aflægger årsrapporten32. I denne forbindelse kan 

ansvarsfordelingen blive lidt udvisket. 

Det samme gør sig måske gældende med hensyn til ansvarsfordelingen i forhold til going 

concern. Vi kan som revisorer ikke forvente at alle ledelser, herunder enkeltmedlemmer, 

kender til reglerne omkring going concern. Derfor er det vores ansvar at informere ledelsen 

om det ansvar de har i denne henseende. Gør vi ikke dette risikerer vi, at det bliver vores 

vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, i stedet for deres. I mange 

tilfælde, hvor der ikke er problemer med fortsat drift, gør dette ikke den store forskel. Men 

der kan være forhold i virksomheden, som kun ledelsen har kendskab til, som ikke komme 

med i vurderingen, hvis ikke dialogen med ledelsen er til stede. 

                                                           
32 Jf. ÅRL § 8 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

42 
 

Revisionsprocessen 

Som tidligere skrevet er going concern en vigtig bestanddel i revisionsprocessen. Det er 

derfor betryggende at 96 % af respondenterne gør sig overvejelser vedrørende going 

concern i revisionsprocessen. De sidste 4 % er respondenter med kort anciennitet i 

branchen (0-5 år) og kun 1 % har en revisorelevuddannelse med i baggagen. Dette viser at 

de uddannede revisorer gør sig overvejelser vedrørende going concern i 

revisionsprocessen. 

Skema 10: Gør du dig nogen overvejelser vedr. going concern i 

revisionsprocessen? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  96,2 % 101 

Nej  2,9 % 3 

Ved ikke  1,0 % 1 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Men hvornår i revisionsprocessen gøres disse overvejelser? I undersøgelsen var der fire 

svarmuligheder og respondenterne kunne svare på så mange de havde lyst til.  Jeg har 

tidligere beskrevet revisionsprocessen som en iterativ proces, hvorfor min forventning var 

at svarprocenten for de tre faser i revisionsprocessen ville ligge tættere på 100 %. Sådan er 

realiteterne bare ikke. For undersøgelsen viser at for de fleste respondenter foretages 

overvejelserne vedrørende going concern under udførelsen af revisionen. Næsten med 

samme svarprocent ligger svaret hvor revisor overvejer going concern i planlægningsfasen. 

Men der er henholdsvis 12 % og 17 %, der ikke overvejer going concern i disse to faser. 
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Skema 11: Hvornår gør du dig overvejelser vedr. going concern? (gerne 

flere svar) 

 Svarprocent Svarantal 

I forbindelse med 

kundeaccept 

 40,6 % 41 

I planlægningsfasen  83,2 % 84 

Under udførelsen af 

revisionen 

 88,1 % 89 

I forbindelse med 

rapporteringen 

 76,2 % 77 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

En krydstabulering af spørgsmålet med uddannelsesniveau viser, at næsten alle 

statsautoriserede og registrerede revisorer overvejer going concern i planlægningsfasen, 

men herudover ser det ikke så godt ud. Kun 61 respondenter svarer at de gør sig 

overvejelser vedrørende going concern i alle tre faser. Det svarer til 58 %. Det bekræfter 

min hypotese om, at mange revisorers going concern overvejelser foretages en gang i 

revisionsprocessen og derefter er fokus rettet mod øvrige områder. 
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Skema 12: Hvornår i revisionsprocessen gør du dig overvejelser vedr. going 

concern? (gerne flere svar) 

 
Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort? 

 

Statsautoriseret 

revisor 

Registreret 

revisor 

Cand. 

merc. 

HD/HA Revisorelev 

I forbindelse med 

kundeaccept 

77,8 % 

(14) 

42,4% 

(14) 

45,5% 

(5) 

22,2% 

(4) 

0,0% 

(0) 

I 

planlægningsfasen 

100,0% 

(18) 

93,9% 

(31) 

72,7% 

(8) 

77,8% 

(14) 

85,7% 

(6) 

Under udførelsen 

af revisionen 

88,9% 

(16) 

87,9% 

(29) 

81,8% 

(9) 

88,9% 

(16) 

85,7% 

(6) 

I forbindelse med 

rapporteringen 

94,4% 

(17) 

69,7% 

(23) 

63,6% 

(7) 

77,8% 

(14) 

71,4% 

(5) 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Hvilke overvejelser gør revisor sig, når han skal vurdere ledelsens going concern vurdering? 

For mig at se handler det om to ting for revisor: Kendskab til virksomheden og dialog med 

ledelsen. Naturligvis er der mange specifikke tegn og risici, revisor skal forholde sig til, men 

hvis man kender virksomhedens historik, interne kontroller, markedsprofil og økonomi er 

man et godt stykke af vejen. Samtidig er dialogen med ledelsen vigtig, hvor man får spurgt 

ind til de potentielle risici, der kan forekomme. 

Ganske forventeligt svarede 95 % af respondenterne at overvejelserne går på om 

likviditeten er tilstrækkelig. Som tidligere skrevet er det manglende likviditet, der er den 

primære årsag til at virksomheder går konkurs, hvorfor det er klart at det er her, at revisor 

har sin primære fokus. Ligeledes er fokus rettet mod resultatet og egenkapitalen. Jeg 

fornemmer at dette er meget typisk for revisorer, når de vurderer going concern. Er 

likviditeten tilstrækkelig? Er egenkapitalen positiv? Er der positivt resultat? Med 3 gange ja 

til disse spørgsmål, føler revisor sig sikker og modificerer derfor ikke påtegningen på 

baggrund af going concern. 
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Hvad der derimod overrasker, er at kun 41 % overvejer om deres kendskab til 

virksomheden er godt nok. Man skal som revisor passe på med at glemme at bevare 

overblikket. Man er nødt til at ”komme op i helikopteren” og danne sig et overblik, så man 

ikke stirrer sig blind på detaljen. Her er kendskabet til virksomheden revisorens helikopter. 

Har man et godt kendskab til virksomheden vil man kunne opdage flere risici end som blot 

likviditeten. 

Skema 13: Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Er likviditeten tilstrækkelig?  95,0% 96 

Er egenkapitalen positiv/negativ?  70,3% 71 

Er mit kendskab til virksomheden 

godt nok? 

 40,6% 41 

Er der udarbejdet budgetter?  73,3% 74 

Giver driften overskud/underskud?  78,2% 79 

Er der sket ændringer i aktiviteter og 

aktivitetsniveau? 

 62,4% 63 

Andet (angiv venligst) 12 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Dette spørgsmål gav respondenterne mulighed for at selv komme med øvrige 

svarmuligheder. 12 personer valgte at gøre dette. Jeg er klar over at mange af 

undersøgelsens respondenter, kunne have svaret mange andre punkter, hvor de gør sig 

overvejelser. Men modtagere af spørgeskemaundersøgelser gider oftest ikke bruge mere 

tid end højst nødvendigt, på at besvare spørgsmålene. Derfor svarer de på den letteste 

måde, hvilket er at sætte et kryds frem for at skrive en længere smøre. 

Formålet med mit spørgsmål var heller ikke, at respondenterne nødvendigvis skulle skrive 

andre områder. Formålet var at se folks fokus på især likviditet, egenkapital, om driften 

giver overskud, samt revisors kendskab til virksomheden. Det er korrekt som en respondent 

svarer i feltet andet: Alle ovenstående punkter er relevante i revisors going concern 

vurdering. 
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Øget fokus på going concern 

I gennem de sidste år har verden oplevet en øget fokus på going concern. Den øgede fokus 

er især sket på baggrund af en række konkurser, primært i finanssektoren, hvor revisors 

påtegning ikke har været modificeret. Eksempler herpå er Tønderbank33, Amagerbanken34 

og EBH Bank35. Undersøgelsens respondenter svarer således også, for 91 % vedkommende, 

at de har kendskab til den øgede fokus på going concern. 

Skema 14: Har du kendskab til den øgede fokus på going concern? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  91,4% 96 

Nej  8,6% 9 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Kendskabet til denne øgede fokus stammer, for størstedelen af respondenterne, fra deres 

uddannelse og kurser de har deltaget i. Hele 90 % svarer således. Det er naturligt at 

revisorernes kendskab til den øgede fokus stammer herfra, idet FSR, på grund af 

revisornævnets øgede fokus i forbindelse med de eksterne kvalitetskontroller, har 

inddraget going concern i deres kursuskatalog. Og da revisorerne skal præstere 120 timers 

lovpligtig uddannelse over en treårig periode, er going concern fokussen udbredt på denne 

måde. 

Skema 15: Hvorfra har du kendskab til den øgede fokus? (gerne flere svar) 

 Svarprocent Svarantal 

Medierne  36,5% 35 

Uddannelse/kurser  89,6% 86 

Revisornævnet/-tilsynet  46,9% 45 

Andre steder (angiv venligst)  17,7% 17 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Den øgede fokus på going concern har fået revisor til at ændre adfærd vedrørende going 

concern. 68 af respondenterne, hvilket svarer til 71 % af dem der har kendskab til den 

                                                           
33 http://politiken.dk/erhverv/ECE1808059/revisionen-i-toender-bank-kulegraves/ 
34 http://finans.borsen.dk/artikel/1/230393/amagerbankens_revisor_handlede_i_strid_med_god_skik.html 
35 http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Nordjylland/2011/04/21/113743.htm 
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øgede fokus, svarer bekræftende på dette. At adfærden er blevet ændret, er en naturlig 

konsekvens, som følge af revisornævnets øgede fokus. Samtidig ønsker ingen revisor at 

modtage et erstatningskrav, bødekrav eller, hvad der nok er det værste, blive hængt ud i 

medierne. 

Skema 16: Har denne øgede fokus ændret på din adfærd vedr. going 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  70,8% 68 

Nej  26,0% 25 

Ved ikke  3,1% 3 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Hvem er det så der har ændret adfærd efter den øgede fokus? Det er jævnt fordelt over 

alle respondentgrupper. Dog skiller cand. merc.aud’erne sig ud ved at kun 60 % har ændret 

adfærd. Dette kan skyldes at mange cand. merc. aud’ere er frisk opdateret på deres faglige 

viden og derfor allerede er klar over kravene til revisors going concern vurdering. 

  Skema 17: Har denne øgede fokus ændret på din adfærd vedr. going 

Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort? 

 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor Cand. merc. aud. HD/HA 

Ja 66,7% (12) 72,7% (24) 60,0% (6) 76,5% (13) 

Nej 33,3% (6) 27,3% (9) 40,0% (4) 23,5% (4) 

Ved ikke 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

For de fleste af undersøgelsens respondenter, har den øgede fokus resulteret i, at der bliver 

brugt mere tid på going concern vurderingen. Dette gælder hele 93 %. Men 

respondenterne er også opmærksomme på at deres handlinger skal kunne dokumenteres. 

Derfor svarer 80 % af respondenterne at de kræver mere/bedre dokumentation fra 

ledelsen.   En enkelt svarer desuden at han indgår nu i en bredere dialog med klienten. Det 

fører mig tilbage til vigtigheden i dialog med ledelsen. Revisor kan ved at have en 

dybdegående dialog med ledelsen afdække mange going concern risici. Men det handler 

om at turde stille de kritiske spørgsmål. Og det skal vi turde – vi er stadig offentlighedens 
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tillidsrepræsentanter og skal derfor stille de spørgsmål offentligheden med rette forventer 

at vi stiller. 

Skema 18: Hvordan har den øgede fokus ændret din adfærd? (gerne flere 

 Svarprocent Svarantal 

Jeg bruger mere tid på going concern 

vurderingen 

 92,6% 63 

Jeg kræver mere/bedre dokumentation fra 

ledelsen 

 79,4% 54 

Andet (angiv venligst) 1 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

I forbindelse med den øgede fokusering på going concern, er mange af revisors påtegninger 

blevet modificeret. Således svarer næsten halvdelen af respondenterne at flere af deres 

påtegninger er blevet modificeret som følge af den øgede fokus. 18 % svarer at mængden 

af supplerende oplysninger er øget. Dette finder jeg ganske naturligt, i og med revisors 

øgede fokus medfører at det mildeste redskab bliver anvendt, hvilket i dette tilfælde er 

supplerende oplysninger. Det overrasker mig derimod at hele 31 % svarer at mængden af 

forbehold er steget. Forbehold i forhold til going concern skal tages, såfremt usikkerheden 

omkring fortsat drift er til stede uden af virksomheden informerer tilstrækkeligt omkring 

dette. Grunden til min overraskelse er, at man som revisor, i langt de fleste tilfælde, vil 

kunne få ledelsen til at ændre regnskabet, så oplysningerne omkring usikkerheden om 

fortsat drift bliver tilstrækkelige. Herved kan revisor undlade at tage forbehold, men nøjes 

med supplerende oplysninger. Jeg mener at dette bunder i manglende kommunikation 

mellem revisor og ledelse. I min undersøgelse har jeg ved en fejl ikke fået spurgt til, om 

mængden af afkræftende konklusioner er steget. Jeg vil ikke begynde at gisne omkring 

svarprocenter på dette spørgsmål, men jeg har en ide om at mængden af afkræftende 

konklusioner ligeledes er steget. 

 

 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

49 
 

Skema 19: Har den øgede fokus medført at flere af dine påtegninger er 

blevet modificeret? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja - mængden af forbehold øget  1,0% 1 

Ja - mængden af supplerende oplysninger er øget

 

17,7% 17 

Ja - både mængden af forbehold og supplerende 

oplysninger er øget  

30,2% 29 

Nej  40,6% 39 

Ved ikke  10,4% 10 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Den øgede fokus på going concern har uden tvivl være positiv for kvaliteten af de 

udarbejdede årsrapporter. Dog kan man risikere at enkelte revisorer vælger at bruge 

sikkerhedsprincippet og modificerer nogle påtegninger, der ikke skulle have været 

modificeret. Dette er netop også det min undersøgelse viser. Her har 11 respondenter, 

svarende til 11 % svaret ja til at de har modificeret en påtegning uden at dette var 

påkrævet.  Ud af disse 11 personer er der 1 statsautoriseret revisor, 2 registrerede 

revisorer, 1 cand. merc. aud. og 3 HD/HA. Alle 11 respondenter har efter min mening 

misforstået deres opgave og springer over hvor gærdet er lavest.   

Skema 20: Har du modificeret en påtegning for at sikre dig selv, selvom en 

modificering ikke var påkrævet? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  10,5% 11 

Nej  78,1% 82 

Ved ikke  11,4% 12 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Men hvorfor vælger man at sikre sig på den måde? Revisornævnet har, som bekendt, øget 

fokussen på going concern. En grund kan derfor være, at man er nervøs på grund af en 

mulig ekstern kontrol. Men det er en fejl at modificere en påtegning uden dokumentation. 
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Og det er i sagens natur umuligt, at dokumentere et going concern problem, der ikke 

eksisterer.  

Hvad er værst? At afgive en blank påtegning på en årsrapport, hvor selskabet går konkurs 

inden for 12 måneder efter statusdagen. Eller at afgive en modificeret påtegning på en 

årsrapport, hvor selskabet ikke går konkurs inden for 12 måneder efter statusdagen. 

Det afhænger hvordan påtegningen er modificeret. Er der tale om supplerende oplysninger 

ser jeg ingen problemer med det, da der her er enighed mellem revisor og ledelse omkring 

et going concern problem. Et forbehold eller en afkræftende konklusion er derimod et 

problem, da der her er uenighed mellem revisor og ledelse.  

Modificerer revisor påtegningen, blot for at sikre sig selv, kan det have store konsekvenser 

for klienten. Tredjeparten, det kan være bank, leverandør, kreditgiver eller lignende, stoler 

på revisors påtegning og en modificeret påtegning af denne kaliber, vil få deres 

alarmklokker til at ringe. Dette kan betyde ændrede handelsvilkår fra leverandøren, øgede 

renter og indskrænkning af kreditter fra banken, der ydermere kan opsige engagementet 

og dermed kræve lån eller kassekredit indfriet. Sker disse ting får selskabet først for alvor 

problemer med going concern.  

Afgiver revisor en blank påtegning på en årsrapport, hvor selskabet efterfølgende går 

konkurs, kan dette være uforskyldt. Revisorer kan mange ting, men vi er trods alt ikke 

spåmænd. Derfor vil vi, på trods af den øgede fokus, stadig opleve konkurser i selskaber, 

der har aflagt årsrapporter med blanke påtegninger fra revisorerne.  

Svaret på hvad der er værst, må være at det er lige slemt. I den ene situation skaber revisor 

en unødig mistillid til selskabet og i den anden situation skaber revisor en misvisende tillid 

fra regnskabsbrugerne. 

Det handler om at finde den rette løsning med alle de midler, man har til rådighed. Tale 

med ledelsen, skaffe dokumentationen og lave den påtegning, der er korrekt efter revisors 

overbevisning. 
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Undersøgelsen viser, som skrevet ovenfor, at revisor ikke er spåmænd. 16 % svarer 

bekræftende på spørgsmålet, om hvorvidt de har haft klienter, der er gået konkurs på trods 

af en blank påtegning. 

Skema 21: Har du klienter, der er gået konkurs på trods af en blank 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  16,2% 17 

Nej  76,2% 80 

Ved ikke  7,6% 8 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Man kan altid være bagklog og man skal være dygtig til at lære af sine fejl. Derfor undrer 

det mig at ikke én eneste respondent svarer, at de burde have indset risikoen for konkurs 

og derved have modificeret påtegningen. Det kan selvfølgelig hænge sammen med revisors 

faglige stolthed, at man ikke, på trods af at undersøgelsen er anonym, ønsker at indrømme 

sine fejl og dermed virke inkompetent.  

Skema 22: Burde du have indset risikoen og derved modificeret din 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  0,0% 0 

Nej  94,4% 17 

Ved ikke  5,6% 1 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

God revisionsskik 

Betegnelsen god revisionsskik stammer fra RVL36 og omfatter begreber som: Nøjagtighed, 

hurtighed, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence og fornøden omhu. Alle sammen udtryk der er meget overordnet og meget 

lidt specifikke. 

Kan going concern puttes ind under nogle af disse begreber? Ja – going concern hører til 

under flere af disse udtryk: Objektivitet, professionel adfærd og fornøden omhu. Nu er det 

                                                           
36 Revisorloven § 16 
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svært at gradbøje going concerns andel af god revisionsskik, men ikke desto mindre mener 

89 % af respondenterne at going concern er blevet en del af god revisionsskik, i højere grad 

end tidligere. 

Skema 23: Er revisors fokus på going concern blevet en del af god 

revisorskik, i højere grad end tidligere? 

 Svarprocent Svarantal 

Ja  88,6% 93 

Nej  7,6% 8 

Ved ikke  3,8% 4 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Delkonklusion 

Alle respondenter kender begrebet going concern, hvilket er positivt, men også 

forventeligt. Det dog ikke alle der kender den rigtige definition på going concern. Kun 78 % 

svarer at going concern vurderingen skal dække en periode på 12 måneder fra statusdagen, 

mens 15 % mener at vurderingen skal dække 12 måneder fra ledelsens underskrift. De 15 % 

kan forsvares med, at den gamle definition foreskrev, at perioden skulle dække 12 måneder 

fra ledelsens underskrift på regnskabet. Fejlen er efter min mening ikke så stor, idet de 15 

% blot besværliggør deres og ledelsens arbejde, da de reelt vurderer going concern 

forudsætningen op til 17 måneder frem i tiden, frem for blot 12. 

80 % af respondenterne svarer, at det er ledelsen ansvar at vurdere virksomhedens evne til 

at fortsætte driften, mens 74 % mener at revisor opgave er at vurdere rigtigheden i den af 

ledelsen vurderede going concern.  Dette viser at der er lidt tvivl om ansvarsfordelingen 

mellem ledelse og revisor. Tvivlen kan skyldes, at mange revisorer assisterer deres klienter 

med at opstille årsrapporten, selvom det er ledelsens ansvar. I denne forbindelse vurderer 

de også going concern og tror derfor fejlagtigt, at det er revisor opgave. 

I revisionsprocessen er det kun 58 % af respondenterne, der gør sig overvejelser omkring 

going concern i alle tre faser. Isoleret set på de tre faser hver for sig, er det cirka 80 % i snit, 

der gør sig overvejelser omkring going concern. Det er efter min mening skræmmende få. 



Going concern – en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden 

 

53 
 

Grunden må være at revisor kun gør sig nogle få tanker omkring going concern, for derefter 

udelukkende fokusere på andre områder. 

Respondenterne svarer ganske forventeligt at de gør sig flest overvejelser omkring 

likviditet, resultat, egenkapital. Kun 40 % svarer at overvejer deres kendskab til klienten. 

Dette er en meget vigtig overvejelse at gøre sig, da man ved et godt kendskab til klienten, 

kan identificere flere potentielle trusler mod virksomhedens going concern. 

Stort set alle respondenter har kendskab til den øgede fokus på going concern. Den øgede 

fokus har fået 71 % til at ændre deres adfærd i forbindelse med going concern. Ændringen 

går på at revisor nu bruger mere tid på going concern og kræver mere dokumentation af 

ledelsen. Ydermere svarer 49 % af respondenterne, at den øgede fokus har medført, at 

flere af deres påtegninger er blevet modificeret. 

Undersøgelsens mest foruroligende resultat er, at 10 % af respondenterne har modificeret 

påtegninger, hvor der ikke var behov for dette, udelukkende for at sikre dem selv. Det er et 

stort problem, at revisor begynder at modificere påtegninger uden grund. Det kan medføre 

at endnu flere virksomheder bliver presset, da en modificeret påtegning kan medføre at 

samarbejdspartnere, investorer og kreditgivere mister tilliden til virksomheden og skærper 

kravene i samarbejdet.  

16 % af respondenterne har haft klienter, der er gået konkurs på trods af en blank 

påtegning. Dette er ikke et problem, da der altid kan være uforudsigelige forhold, der kan 

resultere i en konkurs. Der er dog ingen af disse respondenter, der mener at de burde have 

indset faren og dermed have modificeret påtegningen. 

Størstedelen af respondenterne mener, at revisors fokus på going concern er blevet en del 

af god revisionskik i højere grad end tidligere. 

Opsummeringen må derfor være, at revisorerne har rimeligt styr på begrebet going 

concern. Det kniber lidt med ansvarsfordelingen og at for få gør sig overvejelser omkring 

going concern i alle tre faser af revisionsprocessen. Den øgede fokus på going concern har 

fået revisorerne til at bruge mere tid på området og dette har medført at flere påtegninger 

bliver modificeret. Desværre vælger enkelte revisorer at sikre sig selv, ved at modificere 
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påtegninger uden grund. Revisorerne mener at revisors fokus på going concern er blevet en 

del af god revisionskik i højere grad end tidligere. 
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Konklusion 

I konklusionen vil afhandlingens problemformulering blive besvaret. Da afhandlingens 

øvrige afsnit er afsluttet med en delkonklusion, vil konklusion i store træk være en 

summering af disse. Konklusionen vil sammenfatte de teoretiske afsnit med analysen af 

spørgeskemaets resultater. Dette med henblik på at besvare problemformuleringens 

hovedspørgsmål: Hvorledes har revisors adfærd i forhold til going concern ændret sig, efter 

at offentlighedens fokus på området er øget?  

 

Going concern begrebet dækker over en virksomheds evne til at fortsætte driften i en 

overskuelig fremtid. En overskuelig fremtid defineres som værende mindst 12 måneder.   

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at aflægge virksomhedens årsrapport. Eftersom 

årsregnskabsloven dikterer at going concern er en grundlæggende forudsætning i 

udarbejdelsen af årsrapporten, har ledelsen ligeledes ansvaret for at vurdere denne.  

Ledelsens vurdering af going concern skal dækker en periode på 12 måneder fra 

statusdagen. Har ledelsen kendskab til usikkerheder ved deres going concern vurdering, 

skal ledelsen oplyse dette i regnskabet. Er der tale om, at ledelsen med sikkerhed ved, at 

virksomheden skal likvideres eller vil gå konkurs, skal regnskabet aflægges efter det 

såkaldte non-going concern princip 

Undersøgelsens respondenter kender begrebet going concern. Det er dog ikke alle der 

kender den rigtige definition på going concern. Således svarer 15 % af respondenterne, at 

vurderingen skal dækker en periode på 12 måneder fra ledelsens underskrift af regnskabet. 

Dette kan skyldes, at den gamle definition foreskrev at det var 12 måneder fra ledelsens 

underskrift på regnskabet.  

 

Revisors ansvar består af at vurdere anvendelsen af, den af ledelsen udarbejdede, going 

concern forudsætning. Retningslinjerne for going concern findes i ISA 570. Heraf fremgår 

det ligeledes hvilke faresignaler revisor skal være opmærksom på ved revisionen. Blandt 

revisorerne i spørgeskemaundersøgelsen er det ikke alle, der har styr på ansvarsfordelingen 

mellem virksomhedens ledelse og revisor. Således svarer kun henholdsvis 80 % rigtigt på at 
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det er ledelsens ansvar at vurdere going concern og 74 % rigtigt på at revisor skal vurdere 

ledelsens going concern vurdering. 

Inden revisor kan påbegynde revisionsprocessen, skal der etableres et revisor-klient 

forhold. I denne forbindelse skal revisor sikre sig identiteten på klienten og vurdere sin 

uafhængighed over for klienten. Revisor skal være uafhængig i forhold til klienten, såfremt 

han afgiver revisionspåtegninger på regnskaber eller afgiver andre erklæringer med 

sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til klientens eget brug. Er der trusler mod 

uafhængigheden, skal revisor afstå fra opgaven. Revisionsprocessen er opdelt i tre faser: 

Planlægning, udførelse og rapportering. Revisor vurderer ledelsens vurdering af going 

concern gennem hele revisionsprocessen. Da der er tale om en iterativ proces, skal revisor 

hele tiden gå et skridt tilbage i revisionsprocessen og foretage tilpasninger, såfremt han 

opdager usikkerhed omkring going concern. Det er kun 58 % af respondenterne i 

undersøgelsen, der gør sig overvejelser omkring going concern i alle tre faser. Isoleret set 

på de tre faser hver for sig, er det cirka 80 % i snit, der gør sig overvejelser omkring going 

concern. Respondenterne svarer endvidere, at de overvejelser de gør sig, for de flestes 

vedkommende er omkring likviditet, virksomhedens resultat, og egenkapital. Kun 40 % 

svarer at overvejer deres kendskab til klienten. Dette er en meget vigtig overvejelse at gøre 

sig, da man ved et godt kendskab til klienten, kan identificere flere potentielle trusler mod 

virksomhedens going concern. Svarene fra respondenterne er udtryk for, at revisors 

kendskab til behandling af going concern i revisionsprocessen, ikke er godt nok. 

Som afslutning på revisionen skal revisor udarbejde en påtegning på regnskabet. 

Påtegningen skal modificeres efter de forhold revisor finder under revisionen. Påtegningen 

kan modificeres på fire måder – supplerende oplysninger, forbehold, afkræftende 

konklusion og uden konklusion. Respondenterne svarer at den øgede fokus på going 

concern, som de stort set alle har kendskab til, har medført at 71 % nu bruger mere tid på 

going concern, og de kræver mere og bedre dokumentation af ledelsen. For næsten 

halvdelen har den øgede fokus medført, at flere af deres påtegninger er blevet modificeret. 

 

Undersøgelsens mest foruroligende resultat er, at 10 % af respondenterne har modificeret 

påtegninger, hvor der ikke var behov for dette, udelukkende for at sikre dem selv. Det er et 
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stort problem, at revisor begynder at modificere påtegninger uden grund. Det kan medføre 

at endnu flere virksomheder bliver presset, da en modificeret påtegning kan medføre at 

samarbejdspartnere, investorer og kreditgivere mister tilliden til virksomheden og skærper 

kravene i samarbejdet.  

16 % af respondenterne har haft klienter, der er gået konkurs på trods af en blank 

påtegning. Dette er ikke et problem, da der altid kan være uforudsigelige forhold, der kan 

resultere i en konkurs. Der er dog ingen af disse respondenter, der mener at de burde have 

indset faren og dermed have modificeret påtegningen. 

Størstedelen af respondenterne mener, at revisors fokus på going concern er blevet en del 

af god revisionskik i højere grad end tidligere. 

Det kan derfor konkluderes revisors adfærd er ændret, efter der er kommet øget fokus på 

området fra offentligheden.  Ændringen er, at revisor bruger mere tid på going concern nu, 

men ikke i alle af revisionsprocessens tre faser i samme revision. Der kræves derudover 

mere/bedre dokumentation af ledelsen. Den øgede fokus har medført, at flere af revisors 

påtegninger er blevet modificeret. Desværre har den også ”skræmt” nogen, der således 

modificerer deres påtegninger uden grund, udelukkende for at sikre sig selv. 
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Perspektivering 

Den øgede fokus på going concern skyldes at en række virksomheder, herunder banker, er 

gået konkurs. I den brede befolkning er det svært at forstå at virksomhed kan gå konkurs 

uden at revisor ser indikationer herpå. Forklaringen herpå er at der kan støde 

uforudsigelige ting til, der kan få læsset til at vælte. Afhandlingen konklusion rejser en 

række spørgsmål. Revisors viden omkring going concern er ikke på det niveau, man med 

rette kan forvente. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skal få hævet niveauet.  

 

En mulighed er naturligvis at øge fokus på going concern i de uddannelsestilbud FSR 

udbyder. Men som min undersøgelse viser, mener revisorerne at de styr på going concern. 

Derfor kunne jeg forestille mig at de ville styre udenom disse tilbud. Nu er der et krav om 

120 timers efteruddannelse, over en 3 årig periode, for revisorer. Disse 120 timer er opdelt 

i hovedgrupperne skat, revision, regnskab. En mulighed er, at denne obligatoriske 

efteruddannelse indsnævres endnu mere, så myndighederne kan diktere udvalgte områder, 

hvor der er behov for uddannelse.  

 

Der er også muligheden for at kunne øge sanktionerne mod revisor, når han dels dumper 

en ekstern kvalitetskontrol på grund af going concern fejl og dels når en af revisors klienter 

går konkurs. Her kunne man foretage kontrol af revisors arbejde, for at fastslå om revisor 

har gjort sit arbejde godt nok. Der skulle naturligvis være en bagatelgrænse, så fokus bliver 

rettet mod de sager, hvor kreditorer, investerer mv. virkelig er kommet i klemme. 

 

Man kunne også rette søgelyset mod virksomhedens ledelse, der, som afhandlingen giver 

udtryk for, har ansvaret for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften. Et gæt 

fra min side af er, at 9 ud af 10 ledelsesmedlemmer ikke ved at de har dette ansvar. Havde 

revisor været bedre til at formidle viden om dette ansvar til ledelserne, er jeg sikker på at vi 

ville se nogle bedre going concern vurderinger, idet ledelsen i langt flere tilfælde havde 

været med ind over vurderingen. 

Fokus skal uden tvivl rettes mod at få revisors viden op på et højere niveau. 
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Bilag 

Bilag 1 – Resultater fra spørgeskemaundersøgelse     

1. Hvor gammel er du?1. Hvor gammel er du?1. Hvor gammel er du?1. Hvor gammel er du?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    RespRespRespResponse Percentonse Percentonse Percentonse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Under 20 1,9% 2 

20 - 29 25,7% 27 

30 - 39 21,0% 22 

40 - 49 21,0% 22 

50 - 59 21,0% 22 

60 - 69 9,5% 10 

70 - 0,0% 0 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
2. Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort?2. Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort?2. Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort?2. Hvilken uddannelse har du senest færdiggjort?    

AnsweAnsweAnsweAnswer Optionsr Optionsr Optionsr Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Statsautoriseret revisor 17,1% 18 

Registreret revisor 31,4% 33 

Cand. merc. aud. 10,5% 11 

HD/HA 17,1% 18 

Revisorelev 7,6% 8 

HHX eller lign. 4,8% 5 

Andet (angiv venligst) 11,4% 12 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skippskippskippskipped questioned questioned questioned question    0000    

    

    
3. Hvor lang anciennitet har du i revisionsbranchen?3. Hvor lang anciennitet har du i revisionsbranchen?3. Hvor lang anciennitet har du i revisionsbranchen?3. Hvor lang anciennitet har du i revisionsbranchen?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

0 – 5 år 24,8% 26 

6 – 10 år 10,5% 11 

11 – 15 år 17,1% 18 

16 – 20 år 6,7% 7 

21 – 25 år 8,6% 9 

Over 25 år 32,4% 34 

answered qanswered qanswered qanswered questionuestionuestionuestion    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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4. Kender du begrebet Going Concern?4. Kender du begrebet Going Concern?4. Kender du begrebet Going Concern?4. Kender du begrebet Going Concern?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 100,0% 105 

Nej 0,0% 0 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
5. Hvad betyder Going Concern?5. Hvad betyder Going Concern?5. Hvad betyder Going Concern?5. Hvad betyder Going Concern?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Beskriver en virksomheds evne til at fortsætte driften i 
mindst 12 måneder fra datoen for ledelsens underskrift 

15,2% 16 

Beskriver en virksomheds evne til at fortsætte driften i  
mindst 12 måneder fra statusdagen 

78,1% 82 

Beskriver en virksomheds evne til at fortsætte driften  
frem til tidspunktet for udarbejdelse af næste årsrapport 

6,7% 7 

Ved ikke 0,0% 0 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
6. Hvem har ansvaret for vurdering af Going Concern?6. Hvem har ansvaret for vurdering af Going Concern?6. Hvem har ansvaret for vurdering af Going Concern?6. Hvem har ansvaret for vurdering af Going Concern?    

Answer OpAnswer OpAnswer OpAnswer Optionstionstionstions    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Virksomhedens ledelse 80,0% 84 

Virksomhedens revisor 19,0% 20 

Regnskabsbrugeren 0,0% 0 

Erhvervsstyrelsen 0,0% 0 

Ved ikke 1,0% 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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7. Hvilket ansvar h7. Hvilket ansvar h7. Hvilket ansvar h7. Hvilket ansvar har revisor i henhold til Going Concern?ar revisor i henhold til Going Concern?ar revisor i henhold til Going Concern?ar revisor i henhold til Going Concern?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Revisor skal vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften 25,7% 27 

Revisor skal vurdere rigtigheden i den af ledelsen vurderede evne  
til at fortsætte driften 

74,3% 78 

Revisor har ikke et særligt ansvar i forhold til Going Concern 0,0% 0 

Ved ikke 0,0% 0 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
8. Hvor er retningslinjerne vedr. Going Concern beskrevet?8. Hvor er retningslinjerne vedr. Going Concern beskrevet?8. Hvor er retningslinjerne vedr. Going Concern beskrevet?8. Hvor er retningslinjerne vedr. Going Concern beskrevet?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CounResponse CounResponse CounResponse Countttt    

I et styresignal udsendt af Erhvervsstyrelsen. 7,6% 8 

I internationale revisionsstandarder (ISAer) 79,0% 83 

Der findes ingen retningslinjer 4,8% 5 

Ved ikke 8,6% 9 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
9. Gør du dig nogle overvejelser 9. Gør du dig nogle overvejelser 9. Gør du dig nogle overvejelser 9. Gør du dig nogle overvejelser vedr. Going Concern i revisionsprocessen?vedr. Going Concern i revisionsprocessen?vedr. Going Concern i revisionsprocessen?vedr. Going Concern i revisionsprocessen?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 96,2% 101 

Nej 2,9% 3 

Ved ikke 1,0% 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
10. Hvornår gør du dig overvejelser vedr. Going Concern? (gerne flere10. Hvornår gør du dig overvejelser vedr. Going Concern? (gerne flere10. Hvornår gør du dig overvejelser vedr. Going Concern? (gerne flere10. Hvornår gør du dig overvejelser vedr. Going Concern? (gerne flere    svar)svar)svar)svar)    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

I forbindelse med kundeaccept 40,6% 41 

I planlægningsfasen 83,2% 84 

Under udførelsen af revisionen 88,1% 89 

I forbindelse med rapporteringen 76,2% 77 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    101101101101    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    4444    
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11. Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med Going Concern? (gerne flere svar)11. Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med Going Concern? (gerne flere svar)11. Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med Going Concern? (gerne flere svar)11. Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med Going Concern? (gerne flere svar)    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Er likviditeten tilstrækkelig? 95,0% 96 

Er egenkapitalen positiv/negativ? 70,3% 71 

Er mit kendskab til virksomheden godt nok? 40,6% 41 

Er der udarbejdet budgetter? 73,3% 74 

Giver driften overskud/underskud? 78,2% 79 

Er der sket ændringer i aktiviteter og aktivitetsniveau? 62,4% 63 

Andet (angiv venligst) 12 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    101101101101    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    4444    

    

    
12. Har du kendskab til den øgede fokus på Going Concern?12. Har du kendskab til den øgede fokus på Going Concern?12. Har du kendskab til den øgede fokus på Going Concern?12. Har du kendskab til den øgede fokus på Going Concern?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 91,4% 96 

Nej 8,6% 9 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
13. Hvorfra har du kendskab til den øgede fokus? (gerne flere svar)13. Hvorfra har du kendskab til den øgede fokus? (gerne flere svar)13. Hvorfra har du kendskab til den øgede fokus? (gerne flere svar)13. Hvorfra har du kendskab til den øgede fokus? (gerne flere svar)    

AnAnAnAnswer Optionsswer Optionsswer Optionsswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Medierne 36,5% 35 

Uddannelse/kurser 89,6% 86 

Revisornævnet/-tilsynet 46,9% 45 

Andre steder (angiv venligst) 17,7% 17 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    96969696    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    9999    

    

    
14. Har denne øgede fokus ændret på d14. Har denne øgede fokus ændret på d14. Har denne øgede fokus ændret på d14. Har denne øgede fokus ændret på din adfærd vedr. Going Concern?in adfærd vedr. Going Concern?in adfærd vedr. Going Concern?in adfærd vedr. Going Concern?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 70,8% 68 

Nej 26,0% 25 

Ved ikke 3,1% 3 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    96969696    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    9999    
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15. Hvordan har den øgede fokus ændret din adfærd? (gerne flere svar)15. Hvordan har den øgede fokus ændret din adfærd? (gerne flere svar)15. Hvordan har den øgede fokus ændret din adfærd? (gerne flere svar)15. Hvordan har den øgede fokus ændret din adfærd? (gerne flere svar)    

Answer OAnswer OAnswer OAnswer Optionsptionsptionsptions    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Jeg bruger mere tid på Going Concern vurderingen 92,6% 63 

Jeg kræver mere/bedre dokumentation fra ledelsen 79,4% 54 

Andet (angiv venligst) 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    68686868    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    37373737    

    

    
16. Har den øgede f16. Har den øgede f16. Har den øgede f16. Har den øgede fokus medført at flere af dine påtegninger er blevet modificeret?okus medført at flere af dine påtegninger er blevet modificeret?okus medført at flere af dine påtegninger er blevet modificeret?okus medført at flere af dine påtegninger er blevet modificeret?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja - mængden af forbehold øget 1,0% 1 

Ja - mængden af supplerende oplysninger er øget 17,7% 17 

Ja - både mængden af forbehold og supplerende oplysninger er 
øget 

30,2% 29 

Nej 40,6% 39 

Ved ikke 10,4% 10 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    96969696    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    9999    

    

    
17. Har du modificeret en påtegning for at sikre dig selv, selvom en modificering ikke var påkrævet?17. Har du modificeret en påtegning for at sikre dig selv, selvom en modificering ikke var påkrævet?17. Har du modificeret en påtegning for at sikre dig selv, selvom en modificering ikke var påkrævet?17. Har du modificeret en påtegning for at sikre dig selv, selvom en modificering ikke var påkrævet?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    ResponResponResponResponse Countse Countse Countse Count    

Ja 10,5% 11 

Nej 78,1% 82 

Ved ikke 11,4% 12 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

    

    
18. Har du klienter, der er gået konkurs på trods af en blank påtegning?18. Har du klienter, der er gået konkurs på trods af en blank påtegning?18. Har du klienter, der er gået konkurs på trods af en blank påtegning?18. Har du klienter, der er gået konkurs på trods af en blank påtegning?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 16,2% 17 

Nej 76,2% 80 

Ved ikke 7,6% 8 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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19. Burde du have indset risikoen og derved modificeret din påtegning?19. Burde du have indset risikoen og derved modificeret din påtegning?19. Burde du have indset risikoen og derved modificeret din påtegning?19. Burde du have indset risikoen og derved modificeret din påtegning?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 0,0% 0 

Nej 94,4% 17 

Ved ikke 5,6% 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    11118888    

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    87878787    

    

    
20. Er revisors fokus på Going Concern blevet en del af god revisorskik, i højere grad end tidligere?20. Er revisors fokus på Going Concern blevet en del af god revisorskik, i højere grad end tidligere?20. Er revisors fokus på Going Concern blevet en del af god revisorskik, i højere grad end tidligere?20. Er revisors fokus på Going Concern blevet en del af god revisorskik, i højere grad end tidligere?    

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 88,6% 93 

Nej 7,6% 8 

Ved ikke 3,8% 4 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    105105105105    

skippeskippeskippeskipped questiond questiond questiond question    0000    

 

 


