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1. Executive summary
The Msc thesis looks at companies who are in the risk zone with a solvency and liquidity ratio under 6%,

which mainly consist of ApS companies. The thesis looks only at companies with an accounting period from

January to December 2014. It has taken an interest in, if there is a difference in the financial report and the

accounting practice, whether none, registered or chartered accounting have signed the financial reports. The

thesis have noted that there are quite a remarkable difference in especially the accounting practice between the

three types of accountants.

The best accounting practice where found in the reports from the charted accountants. The lowest accounting

practice where found in no accounting. We can deduce that education and continuing to take courses to keep

up to date in the latest in regard to accounting is imperative to keep good accounting practice. FSR has begun

to take a firmer action towards the so called “bad” accountants. They have already excluded members and

given warning to others.

The thesis is taking a look at the coalition model in relation to the need for an accountant, but primarily level

1 of the mega theory, ‘conceptual reference frame’. Level 1 can be summed up in 3 areas: Prognoses reports,

Control and Distributing tasks.

To take a closer look at the financial reports, and how they differ from one another, the thesis has taken an

extra interest in the different declaration types: Accounting audit, extended review, review declaration, assis-

tance declaration and no declaration. The most used declarations were audit (51%), then assistance review

(27%), no declaration (11%) and extended review (9%) last review (2%), when the companies choose not to

use a chartered accountant. Accounting is often disregarded, primarily on behalf of the assistance declaration

or no declaration, but there are no way of saying if they are disregarded due to the fact that the companies do

not want a remark in the financial reports or not, but it is remarkable that there have been found remarks in

approximately every 5th. Company. A company with a solvency-and liquidity ratio under 6% can almost never

be going concern due to the inability to meet there financial obligations. In researching for the thesis’ there

were found to be a comprehension gab between the banks and the ones who make the financial reports when

it comes to going concern. The banks are failing in understanding what an accountant is writing in their remarks

and it can be catastrophic. That could be one of the reasons why the companies hesitate to get a accountant.

Due to the fact that a remark can change the outcome from positive to negative in their financial reports.

It also takes a look at the size of the accounting houses, and if there are a direct link between that and how

good the financial reports are. The bigger the accounting house, the better the accountants and their reports.

Which again show that education and courses are the way forward, if we want to improve the standard of the

reports.
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1.2 Kilder og referencer
De fleste referencer er gemt i pdf-version og overdraget til CBS elektronisk. For overblik er alle referencerne

afsluttet med et B.xx fra B.1 til B.88, så de kan genfindes på den vedlagte USB-pen.

2. Introduktion

2.2 Indledning
Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt

resultat. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen om-

handler. Jf. Årsregnskabsloven § 11. Dette er det grundlæggende krav til årsregnskabet, men i hvilken ud-

strækning lever selskaber op til disse krav i praksis?

Dette er et meget relevant spørgsmål at stille, da vi ser selskaber, som går konkurs, selv om der ikke er be-

mærkninger i årsregnskaberne specielt efter finanskrisen, hvor likviditeten til virksomhederne fra bankerne

blev begrænset eller stoppet.

FSR – Danske revisorer har udgivet artiklen uden kvalitet – ingen troværdighed1, hvor foreningen FSR argu-

menterer for nødvendigheden af at forbedre kvaliteten, og det nævnes, at det er muligt at ekskludere revisorer.

Dette skal formodentlig ses i sammenhæng med de fundne fejl ved den seneste kvalitetskontrol fra revisortil-

synet fra 20142, hvor 105 revisionsvirksomheder frivilligt valgte at afmelde sig fra Revireg, hvilket andrager

27% af de udvalgte revisionsvirksomheder på 385 revisionsvirksomheder. Af disse er 154 eller 40% afsluttet

uden bemærkninger, hvilket er under halvdelen af de udvalgte revisionsvirksomheder, som er gået igennem

kontrollen.

1 Damgaard, Jens Otto, formand og Jepsen, Charlotte, adm. direktør i FSR – danske revisorer B.58
2 FSR – Danske revisorer (nyhed den 12.10.2015) Foreløbige resultater af kvalitetskontrollen for 2014 B.59
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Nogle revisorer mener, at kursen er for hård over for de små revisionskontorer. Det viser følgende citat fra

Analyse af revisorerklæringer af CBS og FSR3: ”Branchen er efterhånden ødelagt for mindre revisionsvirk-

somheder. Revisortilsynet og FSR knalder de små revisionsvirksomheder, fordi de ikke kan overskue de store.

Så kan de slå sig for brystet, når de har knaldet en lille revisor for småfejl, og råbe ud offentligt: ”Se, vi har

jo orden i eget hus””.

Lars Kiertzner FSR – Danske Revisorer har skrevet et modsvar til dette, hvor han argumenterer for, at det er:

En uhensigtsmæssig forretningsstrategi i en enkeltmandsvirksomhed4, at man kun har enkelte erklærings-

opgaver med sikkerhed og ikke opfylder kravene for god revisionsskik, da et manglende kvalitetsstyringssy-

stem koster DKK 100.000 i bøde og med enkelte erklæringsopgaver med et samlet honorar på DKK 74.000,

bør man overveje, om man ønsker at udføre erklæringsopgaver med sikkerhed, og der henvises til en nylig

afsagt kendelse i Revisornævnet den 19. september 2014 (sag.nr. 155/2013 og sag nr. 156/2013). Det er derfor

yderst relevant, at se om der er forskel på de forskellige revisionshuse, og om disse opfylder god regnskabsskik.

De små revisionsvirksomheder føler sig forfulgt, men er det rimeligt?

Jesper Seehausen har undersøgt selskaber, som er gået konkurs, for at se om revisor har haft modificerede

påtegninger senest i 2011, Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse 5. Der-

udover er der skrevet en afhandling med udgangspunkt i 2013, Revisors rolle i relation til going concern - En

undersøgelse af konkursramte virksomheder i 20136. Begge undersøgelser viste at revisorer ikke udfører

deres erhverv efter god regnskabsskik, da en del selskaber ikke havde en going concern bemærkning selvom

de gik konkurs. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved det retvisende billede af regnskabet af de konkurs-

ramte selskaber. Der er derfor indikationer på, at revisorerne ikke udfører revision efter god revisionskik, dog

kan dette ikke analyseres uden adgang til materiale, som er fortroligt, men regnskaberne kan vurderes, og om

disse er udarbejdet efter god regnskabsskik.

Denne afhandling vil analysere om regnskaberne følger god regnskabsskik i en stikprøve med udsatte selska-

ber, hvor soliditeten og likviditetsgraden er under 6%, og hvor egenkapitalen er under eller lig med selskabs-

kapitalen, hvilket har givet en stikprøve på 314 selskaber.

3 Johansen, Thomas Riise CBS og Kiertzner, Lars FSR (august 2014), side 9 af 40 B.60
4 Kiertzner, Lars FSR – Danske Revisorer ”Enkelt mands virksomheder med få erklæringsopgaver og kvalitetskontrol-
len” - RR.2015.04.0030 B.61
5 Bisgaard, Anders & Seehausen, Jesper B.62
6 Landtved, Helle Maria & Pedersen, Helle B.71
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2.3 Problemformulering

Der er tidligere lavet undersøgelser af selskaber, som er gået konkurs, og det er undersøgt om disses regnskaber

indeholdt ”going concern” bemærkninger fra revisor. Disse bemærkninger manglede i mange regnskaber. Der

er sket en forbedring i de konkursramte selskaber år for år. Det er derfor interessant at vurdere regnskabskva-

litet i de særligt risikofyldte selskaber, og om disse regnskaber er udarbejdet efter god regnskabsskik grundet

manglende bemærkninger i mange af regnskaberne, og at afhandlingen ser på udsatte selskaber, hvorimod de

tidligere undersøgelser har set på konkurser.

Med baggrund i afhandlingen Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte

virksomheder i 2013 og Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse vil denne

afhandling analysere selskaber med en regnskabsskæring pr. 31/12-2014, hvor soliditeten og likviditetsgraden

er under 6% samt en egenkapital, der er lig med eller mindre end selskabskapitalen, hvilket har givet en stik-

prøve på 314 selskaber.

Hvordan påvirker erklæringerne og de underskrivende revisorer kvaliteten af de udsatte regnskaber pr.

31.12.2014?

- A) Hvilke erklæringer er på selskaberne og påvirker denne kvaliteten af regnskabet?

- B) Er der forskel på kvaliteten, når ingen eller godkendte revisorer underskriver regnskabet?

- C) Er der forskel på kvaliteten mellem de forskellige revisionshuse samt ingen revisor?

2.4 Afgrænsning og definitioner

Afhandlingen fokuserer på selskaber, som er omfattet af regnskabsklasse B, jf. Årsregnskabsloven § 7, stk. 2,

som er de virksomheder, der kan benytte de forskellige erklæringstyper. Disse selskaber bliver også betegnet

som SMV-segmentet.

Revisionspraksis vil kun blive beskrevet overordnet, da læserne af afhandlingen forventes at have kendskab til

disse. Afhandlingen afgrænses for ledelses- og revisoransvar. For at et ansvar kan placeres kræver det en dy-

bere gennemgang af den bagvedliggende dokumentation, som ikke er tilgængelig, dog kan det blive overordnet

inddraget i afhandlingen. Revisor kan blive erstatningsansvarlig efter selskabsloven § 361, stk. 2, som gør

revisor erstatningspligtig under udførelsen af deres erhverv, hvis de forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapi-

talselskabet skade, er de pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller

tredjemand.

Der kan alternativt henvises til følgende litteratur på området:
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- Revision i praksis - Planlægning - Udførelse - Konklusion7.
- Revisor - regulering & rapportering8

- Revisor ansvar9

- Problemer fra revisors hverdag – Analyse, diskussion og svar10

3. Metode

For at sikre en rød tråd i afhandlingen, tages der udgangspunkt i bøgerne Den skinbarlige virkelighed11 og

Specialeprocessen – Tag magten over dit speciale!12. Analysen bygger på to sekundære kilder samt eget ud-

arbejdet primært materiale. De særlige områder bekræftes via kapitel 4. Litteraturgennemgang.

Afhandlingen bygger på 314 særlig udvalgte selskaber med en soliditets- og likviditetsgrad på under 6% samt

en egenkapital, som er lig med eller under100% af selskabskapitalen. Disse selskaber undersøges for forskel-

lige områder med tre forskellige faktorer, erklæringer, uddannelsesniveau og revisionshusene.

Det primære materiale: Det er udarbejdet pga. informationer fra Navn og Nummer – Markedsdata via ad-

gang fra CBS, hvor der er taget udgangspunkt i regnskabet, som har regnskabsafslutning den 31.12.2014, og

består af aktieselskaber og anpartsselskaber med en soliditetsgrad og likviditetsgrad på under 6%, derefter

selskaber med en egenkapital på 100% og derunder. Dette har givet en stikprøve på 314 selskaber, som danner

grundlag for afhandlingens analyse. Stikprøven er strategisk udvalgt, og derfor kan den ikke danne baggrund

for andre regnskaber, som ikke har en likviditets og soliditetsgrad på under 6%. Disse 314 selskaber er nøje

gennemgået for informationer, som ikke fremgår af udskriften fra Navn & Nummer – Markedsdata. Eksem-

pelvis er regnskaberne gennemgået for noteoplysninger, og om selskaberne kan betale deres kortfristede del

af den langfristede gæld. Bemærkninger i regnskaberne er ligeledes noteret herunder, forbehold, supplerende

bemærkninger og regnskabsbemærkninger. Disse selskaber vurderes via tre forskellige faktorer erklæringsty-

per, godkendte revisionstyper og størrelsen på det underskrivende revisionshus.

Alle analyserne sorteres på følgende områder og defineres enkeltvis

- 3.2.2 Erklæringer.

- 3.2.3 Uddannelsesniveau, statsautoriseret, registeret eller ingen revisor.

- 3.2.4 Revisionshusene er fordelt på følgende størrelser.

7 Davidsen, Christina Maria - Samuelsen, Martin - Sudan, Sumit & Parker, Henrik B.87
8 Fuchsel, Kim – Gath, Peter – Langsted, Lars Bo & Skovby, Jens B.64
9 Langsted, Lars Bo, Paul Krüger Andersen & Lars Kiertzner B.70
10 Kiertzner, Lars & Hoff, Niklas Tullberg (1. Udgave/1. Oplag) B.Ingen
11 Andersen, Ib. (5. udgave 2013) B.68
12 Ankersborg, Vibeke (1. udgave 2011) B.70
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Ad det sekundære materiale: De sekundære data består af revisionsstandarder, lovgivning, nyhedsartikler

fra Revision og Regnskabsvæsen og Finans/Invest samt FSR, bøger, pjecer og vejledninger etc. Da afhand-

lingen primært anvender kilder såsom lov- og fagtekster, vurderes troværdigheden til at ligge på et højt niveau.

Der anvendes ikke tekster fra aviser mv., grundet disse sjældent går i dybden med det faglige. Disse er oplistet

i 4. Litteraturgennemgang eller indarbejdet direkte i analysen.

De primære sekundære kilder: 4.3. Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersø-

gelse og 4.4. Revisors rolle i relation til going concern ‐ En undersøgelse af konkursramte virksomheder i

2013. Disse to kilder danner baggrund for denne afhandlingsanalyse, men er ligeledes inddraget, for at se om

der er en historisk trend inden for området, dog bygger de to kilder på selskaber, som er gået konkurs, hvor

afhandlingen bygger på udsatte selskaber.

3.2 Operationalisering af problemformuleringen

Afhandlingens problemformulering er følgende Hvordan påvirker erklæringerne og de underskrivende revi-

sorer kvaliteten af de udsatte regnskaber pr. 31.12.2014? Besvares primært via de tre underspørgsmål til

problemformuleringen, og besvarelsen af de tre områder blive samlet i en konklusion.

Derudover defineres udsatte regnskaber og normen for soliditets og likviditetsgraden, som undersøges via

afsnit. 4.2 Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab samt i afsnit 6.3 nøgletal, hvor andre eksperter

udtaler sig om hvor niveauet for soliditets- og likviditets-graden, bør være.

A) Hvilke erklæringer er på selskaberne og påvirker denne kvaliteten af regnskabet? Beskrives under 3.2.2

Erklæringerne.

B) Er der forskel på kvaliteten, når ingen eller godkendte revisorer underskriver regnskabet? Hvilket be-

skrives under afsnit 3.2.3 Uddannelsesniveau, statsautoriserede, registrerede eller ingen revisor.

C) Er der forskel på kvaliteten mellem de forskellige revisionshuse samt ingen revisor? Afslutningsvis ana-

lyseres stikprøven for 3.2.4 Revisionshusene er fordelt på følgende størrelser.

Ovenstående er samlet i en figur for at skabe overblik for læseren og starter med de udsatte regnskaber, som

er grundelementet i afhandlingen. Disse regnskaber undersøges fra forskellige områder eksempelvis forbehold,

supplerende bemærkninger, ledelsesbemærkninger, anlægsnoten samt andre noter mv. De 314 selskaber ana-

lyseres fra de tre forskellige faktorer, uddannelse, erklæring og størrelsen på revisionskontoret, for at se om

disse har en effekt på kvalitet af regnskabet. Disse tre faktorer indarbejdes i de enkelte analyse kapitler.
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3.2.2 Erklæringerne

De 314 selskaber opdeles på erklæringstyper,

revision, udvidet gennemgang, review, assi-

stance og ingen erklæring, for at se om erklæ-

ringerne har betydning for regnskabskvalite-

ten, og opstilles i en femkant for at skabe vi-

suelt overblik over informationerne. De un-

dersøgelser som er relevante indarbejde i

sammenfatningen efter de enkelt analyser.

Hvilket går på underspørgsmålet i problemformuleringen A) Hvilke erklæringer er på selskaberne og påvir-

ker denne kvaliteten af regnskabet? Der burde ikke være forskel, da erklæringen bygger på sikkerheden og

ikke regnskabskvaliteten, men revisor skal foretage flere handlinger i en revisionspåtegning end i en assi-

stancepåtegning, og handlingerne er med til at minimere risikoen for at der opstår fejl i regnskabet. Derudover

kan selskaberne undlade revisor og påvirker dette kvalitet af regnskabet?

3.2.3 Uddannelsesniveau, ingen, registrerede eller statsautoriserede revisor

Stikprøven opdeles på ingen, registeret eller

statsautoriseret revisor.

Ingen revisorer, dvs. at ledelsen selv under-

skriver regnskabet, det kan dog være at de har

fået assistance fra andre, men der er ingen sik-

kerhed fra en tredjepart, og de må heller ikke

underskrive regnskaberne.

Registeret revisoruddannelse er udgået, og

man kan ikke længere tage uddannelsen, da man ønsker en højere kvalitet fra de underskrivende revisorer.

Procent Ingen
erklæring

Procent
Assistanceerklæ

ring

Procent
Reviewerklærin

g

Procent Udvidet
gennemgang

Procent
Revisionspåtegn

ing

Procent Ingen

Procent
Registreret

Procent
Statsautoriseret
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Statsautoriserede revisorer er godkendt til at underskrive børsnoterede virksomheder, som de eneste af de tre,

derudover har de den længste uddannelse. Hvilket besvarer underspørgsmål B) Er der forskel på kvaliteten

når ingen eller godkendte revisor underskrivere regnskabet?

3.2.4 Revisionshusene er fordelt på følgende størrelser

I kapitel 4.413 henvises til andre studier som nævner, at der er forskel på de forskellige størrelser, og at de store

leverer en højere kvalitet, og dette undersøges i analysen. Problemformuleringen undersøger C) Er der forskel

på kvaliteten mellem de forskellige revisionshuse

samt ingen revisor? De opsættes ligeledes i en

femkant for at skabe overblik over de forskellige

typer af revisionshuse, og om disse trækker i en

særlig retning.

Ad Big 4, består denne gruppe af 73 selskaber som

er følgende revisionshuse: Deloitte, PWC, E&Y og

KPMG.

Ad Big 6, består denne gruppe af 28 selskaber som

er følgende: BDO og Beierholm, se kapitel 3.3

Stikprøven og usikkerheder, som beskriver usik-

kerheden ved denne population.

Ad Big 10, er primært udvalgt pga. deres størrelse og ikke nødvendigvis, at de er en del af BIG 10, da flere

revisionshuse end 10 fremgår af listen. Denne population består af 23 selskaber og er den mindste i stikprøven,

hvilket giver en stor usikkerhed i nogle af analyserne og kan ikke siges at være repræsentativ for alle neden-

stående revisionskontorer, se kapitel 3.3 Stikprøven og usikkerheder, som beskriver usikkerheden ved denne

population:

- AP | Statsautoriserede Revisorer P/S
- Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- CHRISTENSEN KJÆRULFF statsautoriseret revisionsaktieselskab
- Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- Martinsen
- Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- RSM plus P/S

13 Kapitel 4.4. Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2013 B.71

Procent Ingen

Procent Små

Procent Big 10Procent
Big 6

Procent Big 4
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Ad små, er alle andre revisionshuse kategoriseret under denne kategori, og består af 155 selskaber, som er

stikprøvens største gruppe.

Som nævnt i indledningen er der indikationer på, at de små revisorer ikke udfører deres arbejde behørigt nok.

En del små revisionskontorer lukker i forbindelse med, at de bliver udtrukket til kvalitetskontrol. FSR har

ændret vedtægterne, så de kan ekskludere medlemmer, og de kan ses på FSR’s hjemmeside.

Der er ligeledes kritik af kursen mod de små revisorer, da der har været en mangeårige tradition for små revi-

sionskontorer i Danmark14. Det er derfor interessant at undersøge, om der er forskel på de forskellige typer

samt om kursen over for de små revisorer er berettiget.

3.3 Stikprøven og usikkerheder
Ved analysen af selskaberne er nogle af grupperne meget små og derfor forbundet med stor usikkerhed og ved

nogle af besvarelserne kan et enkelt selskab påvirke resultatet væsentligt:

- Fordelingen mellem A/S’er og ApS’er, A/S’erne er præget af at være en lille del af stikprøven, med

kun 31 selskaber, og når A/S’er fordeles på de forskellige områder, er det med meget få selskaber, og

de kan være repræsenteret med kun et selskab, se eksempelvis 7.2 Fordelingen af selskaber på ApS

og A/S, hvor ingen erklæring kun andrager et A/S.

- I erklæringerne, består review af 7 selskaber, som andrager 2% af den samlede population, eksempel-

vis vil en næsten lige afgørelse ende ud i en procent fordeling 43%(3/7*100) / 57%(4/7*100), og der

er en forskel på 14%-point mellem de to, selv om de næsten er lige og kun er påvirket med et selskab.

Review er dog ifølge pkt. 7.3 Fordeling af selskaber på erklæringstyper repræsentativ i fordelingen

i forhold til de andre erklæringer i henhold til Jesper Seehausen og Revisor – Branchen 2014 nøgletal

fra FSR – danske revisorer, ISSN-NR.: 2245-753415.

- Revisionshuse, består Big 10 af 23 selskaber og andrager 7%, Big 6 af 28 selskaber og andrager 9%

af den samlede population på 314 selskaber. Ad Big 10 og de 23 selskaber, vil en næsten lige afgørelse

ende ud i en procent fordeling 48%(11/23*100) / 52%(12/23*100), og der er en forskel på 4%-point

mellem de to, selv om de næsten er lige og kun er påvirket med et selskab.

Ovenstående er fastholdt i afhandlingen og nævnes i de tilfælde, hvor det har en stor effekt på området og

forkastes løbende i afhandlingen. Ovenstående kunne være løst ved at udvide stikprøven med at forhøje soli-

ditets- og likviditetsgraden samt indarbejde de selskaber, hvor egenkapitaler er over 100% af selskabskapita-

len.

14 Johansen, Thomas Riise CBS og Kiertzner, Lars FSR (august 2014) Analyse af revisorerklæringer, side 9 af 40 B.60
15 FSR – danske revisorer (ISSN-NR.: 2245-7534): Revisor – Branchen 2014 nøgletal B.85
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4. Litteraturgennemgang
I afhandlingen bruges sekundært materiale fra forskellige kilder, som indarbejdes i selve analysen, og derfor

er der udarbejdet et kort referat af disse, derudover bidrager disse reviews med nyttig viden omkring afhand-

lingens problemfelt. Hvordan påvirker erklæringerne og de underskrivende revisorer, kvaliteten af de ud-

satte regnskaber pr. 31.12.2014?

Fokus er at besvare problemformulering og illustrer dennes relevans. Der er derfor fokus på artikler indenfor

området: revision – kreditgivning – going concern, og som skaber indblik i problemstillingen.

Afhandlingen bygger på en analyse af særligt udvalgte selskaber med en soliditet- og likviditets-grad på under

6%, og det er derfor relevant at nævne ordet zombieselskab, som det defineres under pkt. 4.2 Hvert tiende

danske selskab er et zombieselskab.

Problemformuleringen udspringer af Jesper Seehausens undersøgelser af selskaber som er gået konkurs16. Vil

hans arbejde være det mest relevante at analysere, afsnit. 4.3. Derudover har to andre kandidatstuderende lige-

ledes analyseret selskaber, som er gået konkurs, med udgangspunkt i Jesper Seehausen undersøgelser, hvorfor

denne inddrages, afsnit 4.4. Disse to indarbejdes i afhandlingen for at skabe en historisk trend.

FSR – Danske revisorer forholder sig ligeledes til regnskabskvaliteten, og derfor er det relevant at inddrage

artikler, som er udarbejdet i samarbejde med dem, og de mener at et fravalg af revisor er til skade for regn-

skabsbrugerne, afsnit 4.5 samt 4.6, dog kan der ligeledes rejses kritik af revisorer ifølge FSR – danske reviso-

rer, som har gjort det nemmere at ekskludere medlemmer af foreningen, afsnit 4.7. Det er ligeledes relevant at

kende til bankernes evne til at tolke erklæringerne, afsnit 4.8, og om det påvirker revisors erklæringer.

4.2 Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab17

Afhandlingen bygger på udsatte selskaber pr. 31/12-2014, hvilket FSR og Experian har givet et eksempel på

via ordet zombieselskaber. Zombieselskaber er udsprunget fra USA og GB og betegner forgældede selskaber,

der ikke kan betale deres gæld/afdrag og lever derfor for kreditorers regning.

Citat ”Ca. 10 pct. af de danske selskaber kan defineres som zombie-selskaber, svarende til 23.244 selskaber”.

I afhandlingsstikprøve er andelen af selskaber, som ikke kan betale sin gæld 31%(96/314*100), men skal ses

i sammenhæng med udvælgelsen med en soliditetsgrad og likviditetsgrad på under 6%, hvilket alt andet lige

vil føre til en højere andel af zombiselskaber. Likviditetsgrad på under 6% er et signal om at selskabet ikke

16 Kapitel 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse B.62
17 Experian & FSR – danske revisorer (Pressemeddelelse d. 03.11.2015) B.80
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kan dække sine forpligtelser. Soliditetsgrad på under 6% er et udtryk for at gælden andrager 94% af virksom-

heden, se eventuelt 6.3 Nøgletal, for definitioner og hvad som påvirker disse tal.

FSR og Experian har defineret et zombieselskab som:

- Soliditetsgrad under 10 procent
- Negativt resultat før finansielle poster og skat (EBIT)
- Kreditrating under 15(Experians kreditkoder)

Den lave kreditrating er et udtryk for, at der er en høj sandsynlighed for konkurs, og det er derfor svært at

skifte kreditorer eller genforhandle vilkårene. Den lave rente holder liv i selskaberne, samt at kreditorerne

accepterer, at der ikke afdrages på gælden fremfor at erklære selskabet konkurs.

I Danmark er fordelingen ud fra ovenstående kriterier:

- Selskaber med negativ EBIT, ca. 53%.
- Soliditet under 10%. ca. 12% samt negativ EBIT.
- Kreditrating under 15, ca. 10% samt negativ EBIT og soliditet under 10%.

Citat ”Næsten 60 pct. af danske zombieselskaber i 2014 eksisterede også i 2010.”

Hvem er zombierne i Danmark og hvad er deres karakteristika? Selskaber, som ikke har eksisteret i en

længere årrække, er typisk mindre ApS selskaber, med en aktivmasse på under DKK 4 mio., dvs. klasse B

eller tæt på den nye klasse mikrovirksomheder med en balance på 2,7 mio., se 6.2 Årsregnskabsloven for

definition. Ovenstående andrager 87% af zombieselskaberne, mikrovirksomheder er generelt den største

gruppe af selskaber i Danmark i 2014. Afhandlingens stikprøve er andel af selskaber med en balance under

DKK 4 mio. 63%(198/314*100).

Citat ”Ifølge tal for erklærede konkurser fra Danmarks Statistik er tre ud af fire konkurser siden 2009, sket i

virksomheder, der er 10 år eller yngre.” Fordelingen er 75%,

svarende til 17.499 af zombiselskaberne.

I afhandlingens stikprøver er fordelingen: År 2014 - 10 år

= 2004, dvs. selskaber som er stiftet før 2004. Stikprøven tager

udgangspunkt i alle selskaber som er stiftet før og efter 2004.

Selskaber, som er stiftet i 2004, er overrepræsenteret i afhand-

lingens stikprøve og andrager 82% hvilket er 7%-point over

det generelle billede af zombiselskaber, men der er en klar

sammenhæng mellem zombiselskaber og afhandlingens stik-

prøve. Soliditet og manglende evne til at afdrage gælden er væsentlige elementer i zombiselskaber.
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4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse18

For at kunne definere en trend og om afhandlinger har den rette vej tages der udgangspunkt i Jesper Seehausen,

som tidligere har skrevet en Ph.d. omkring going concern i 2009/2010, hvor stikprøvevis konkursramte sel-

skaber er undersøgt for modificerede påtegninger og har i den forbindelse udarbejdet en opfølgende undersø-

gelse af selskaberne for 2011, som sammenlignes med selskaberne fra 2008 og 1. kvartal 2009. Denne artikel

er udarbejdet i samarbejdet med Beierholm og FSR – danske revisorer. Artiklen indleder med definitioner og

krav, samt henvisninger i lovgivningen vedrørende going concern, og der kan derfor henvises til denne artikel,

hvis læseren ønsker et støre indblik i området.

Hvor artiklens undersøgelser er målrettet revisorerklæring, med tilfældig udvælgelse af de konkursramte sel-

skaber. Afhandlingen har nøje udvalgt alle selskaber med en soliditet og likviditetsgrad på under 6% samt en

egenkapital på 100% og derunder.

Forskellen er, at artiklens stikprøve kan være alle typer af selskaber, som er gået konkurs og i afhandlingen

kun de selskaber, som opfylder kriteriet for at blive udvalgt. Soliditet- og likviditets-grad.

I 2011 er 4.403 selskaber gået konkurs, hvilket er en stigning på ca. 28% i forhold til undersøgelsen i 2008-

2009, dog er der kun aflagt 3.529 årsrapporter, da nogen selskaber går konkurs, før de kan aflægge deres

årsrapport.

Undersøgelsen har ligeledes oplistet udvalgte regnskabsposter, hvor soliditet er udvalgt, dog er denne i gen-

nemsnit negativ med -10%, hvor afhandlingens stikprøver er under 6%. De ikke konkursramte selskaber ligger

på ca. 42%, hvilket indikerer at 6% ikke er helt skævt, men at der er en sammenhæng mellem konkurs og

soliditetsgraden. Da afhandlingen udelukkende fokuserer på klasse

B, er selskabskapitalen mindre i denne stikprøve, men burde ikke

gøre nogen forskel. Artiklen har ligeledes stikprøvevis undersøgt

ikke konkursramte selskaber, for at fremvise forskelle i rapporterin-

gen, dog i denne afhandling ses der bort fra de ikke konkursramte

selskaber, da denne ikke skaber nogen værdi for afhandlingen. Artik-

lens opgørelser er indarbejdet i afhandlingen for at skabe et sammen-

ligneligt grundlag, og gøres under kapitel 7. Analysen.

Sammenfatning: For at kunne se en trend og kunne sammenligne denne afhandlings resultat inddrages artik-

lens resultat, da det er væsentlig nemmere at konkludere på et område, hvis der er historik. Artiklen forholder

sig ikke til om der er forskel på erklæringen, uddannelsen eller størrelsen på revisionskontoret, hvilket denne

afhandling fokuserer på.

18 Bisgaard, Anders & Seehausen, Jesper (RR.12.2012.28) B.62
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4.4. Revisors rolle i relation til going concern ‐ En undersøgelse af konkursramte virksomhe-

der i 201319

Der er udarbejdet en afhandling på baggrund af Jesper Seehausens tidligere undersøgelser af konkursramte

selskaber, og tager udgangspunkt i konkurser i 2013, som er udvalgt via Statstidende og oversigten er hentet

via www.konkurser.dk. Der er i alt 4.191selskaber, som er erklæret konkurs i perioden, hvor 352 er tilfældigt

udvalgt til kontrol. Af de udvalgte selskaber forkastes dem, der ikke har aflagt regnskaber, ingen erklæring

samt assistance med opstilling af regnskabsinformation, da revisor i de frasorterede regnskaber ikke agerer

som offentlighedens tillidsrepræsentant. Stikprøven er herefter på 232 selskaber. I denne afhandling forkastet

disse ikke, da fokus er på erklæringen, uddannelse og størrelse på revisionskontoret.

Afhandlingen tager udgangspunkt i ”I hvor stort et omfang har revisor i sin erklæring taget forbehold eller

givet supplerende oplysning i relation til going concern i selskaber, som efterfølgende er gået konkurs?”

Forskelle er at de, se på selskaber, som er gået konkurs. Hvor denne afhandling undersøger udsatte selskaber

pr. 31/12-2014.

Har revisor i sin erklæring taget højde for going concern-problemer i det senest aflagte regnskab? Kan der

udledes en sammenhæng mellem revisors erklæring vedrørende going concern og henholdsvis:

b. Nøgletal og regnskabsposter: I denne afhandling er selskaberne udvalgt pga. følgende nøgletal, soliditet

og likviditetsgrad. Hvor man tidligere har set på de konkursramte selskaber, og om der var en sammenhæng i

nøgletallene, og om disse kunne bruges til at fremsige en konkurs. Af deres undersøgelse fremgår at en større

del af de konkursramte selskaber har dårlige nøgletal med eksempelvis en solvensgrad på under 1 og en soli-

ditetsgrad på under 0,3. Nøgletallene kan ikke sige noget, om hvor hurtigt virksomheden går konkurs, da der

er væsentlig flere selskaber i perioden over 12 mdr.

Ad solvensgrad/ likviditetsgrad: Denne afhandling bruger ordet likviditetsgrad frem for solvensgrad, og har

fokus på de selskaber, som har en likviditetsgrad på under 6%, hvor de har udvalgt dem med under 100%,

hvilket betyder at de næsten kan betale deres kortfristede gæld med deres omsætningsaktiver, se 6.3 Nøgletal

for overblik over området.

Ad soliditetsgrad, De nævner ligeledes at større dele af selskaberne, som er gået konkurs har en soliditetsgrad

på under 0,3 som i denne afhandling er 0,06 eller under 6% og forskellen er derfor 24%-point.

19 Landtved, Helle Maria & Pedersen, Helle (Kandidatafhandling, cand.merc.aud - Aarhus BSS School) B.71
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Nøgletallene kan dermed ikke benyttes i relation til at vurdere, hvor hurtigt virksomhederne går konkurs, men

der er en positiv sammenhæng mellem et "dårligt" nøgletal og en efterfølgende konkurs.

De har interviewet Lars Kiertzner, som ”mener ikke, at nøgletallene solvens og soliditet bør kobles med kon-

kurs, da de er afhængige af ledelsens valg af regnskabspraksis”.

Lars Kiertzner nævner, at nøgletallene ikke direkte kan henføres til konkurs, da det afhænger af ledelsens valg

af regnskabspraksis, og derfor vil denne afhandling indarbejde eksempler på, hvordan nøgletal påvirkes via

regnskabspraksis, se 6.3 Nøgletal. Det skal dog nævnes, at denne afhandling ikke er uenig med synspunktet,

men der vil alt andet lige være en større risiko forbundet med disse selskaber, og måske kan denne risiko

vurderes mindre, hvis posterne vurderes til kostpris frem for dagsværdi. I denne afhandling er grænsen under

6% på begge nøgletal, og selskaberne er udsatte på dette område, og det er derfor relevant at analysere netop

disse selskaber. Se 6.3 Nøgletal for uddybning af området.

c. Erklæringstype, De fokuserer på revision og review, hvor denne afhandling fokuserer på alle erklærings-

typerne samt ingen erklæring. I deres undersøgelse er der ikke nogen signifikant forskel på de to erklæringer i

forbindelse med rapportering af going concern i påtegningen. Denne afhandling bruger ligeledes erklæringerne

til at se, om der er forskel på kvaliteten af regnskabsinformationerne, men erklæringen bruges ikke om kvalitet,

men om sikkerhed og derfor burde der ikke være forskel på god regnskabsskik i en revisionspåtegning og en

assistancepåtegning, dog er der væsentligt flere krav til dokumentation i en revisionssag, som alt andet lige

bruger væsentlige flere standarder og burde medføre en højere kvalitet. Besvare spørgsmål (A) i problemfor-

muleringen.

d. Selskabsform, ApS eller A/S, hvilket ikke er så relevant i forbindelse med besvarelse af problemformule-

ringen, men dog er en relevant information i forbindelse med indikation af analysen/stikprøven og om denne

er repræsentativ. Se 7.2 Fordeling af selskaber på ApS og A/S.

e. Revisor, hvem underskriver, registreret eller statsautoriseret, og det tyder på at de statsautoriserede rappor-

terer oftere. I afhandlingen inddrages desuden de to forskellige typer af revisorer herunder registreret og stats-

autoriseret ”3.2.5.1 Undersøgelsesresultater – revisor” side 76-79 af 124.

Citat ”Jesper Seehausen nævner i relation hertil, at de statsautoriserede revisorer kan være "dygtigere" end

de registrerede revisorer, da de har bedre faglige forudsætninger.” Det tyder derfor på, at der er forskel på de

to typer af revisorer. Derudover inddrages ingen revisor, da det er de tre muligheder for at besvare spørgsmål

(B) i problemformuleringen.

f. Revisionshus, Afhandlingen, afsnit 3.2.6 Revisionshus, side 82-85 af 214, forholder sig desuden til revisi-

onshuse herunder Big 4 kontra de andre. Der henvises til artiklen Harmonisation of Audit Practice: Empirical
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Evidence from Going-Concern Reporting in the Nordic Countries 169, hvor det konkluderes, at Big 4 oftere

oplyser om going concern-problemer end de øvrige revisionsvirksomheder. Hvilket er grunden til at det lige-

ledes undersøges i denne afhandling.

Jesper Seehausen mener dog, at det skal ses i sammenhæng mellem størrelsen af selskaberne. Hvor Big 6 har

flest A/S’er og de øvrige har ApS’er, som der revideres, da små selskaber med en kapital på DKK 125.000

konstant er i farezonen, og det derfor er nemmere at se om et stort selskab er i problemer. Det kan ikke ude-

lukkes at Big 4 har flere store selskaber, men da denne afhandling ser på samme kriterie soliditet og likviditet

på under 6%, burde man kunne konkludere om der er forskel på Big4 eller de små revisionskontorer. Området

er relevant i besvarelsen af spørgsmål (C) i problemformuleringen.

Sammenfatning: Afhandlingen påviser at selskaber, som er gået konkurs har dårligere nøgletal, dog nævner

Lars Kiertzner, at nøgletallene ikke direkte kan henføres til konkurs, da det afhænger af ledelsens valg af

regnskabspraksis, og derfor vil denne afhandling indarbejde eksempler på hvordan nøgletal påvirkes via regn-

skabspraksis se 6.3 Nøgletal. Statsautoriserede revisorer rapporterer oftest om going concern, hvilket under-

søges i analysen, og om der er forskel på de to typer af godkendte revisorer samt ingen revisor. Størrelsen på

revisionshuset har betydning for rapporteringen, hvilket ligeledes undersøges i afhandlingen. De undersøger

kun revision og review og ikke de andre erklæringer, de forholder sig dog til uddannelse og revisionshus stør-

relsen.

4.5 Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013

årsregnskaberne20

I denne afhandling

vurderes ligeledes

selskaber uden en er-

klæring fra revisor, og

det er derfor relevant

at undersøge området

og andre har vurderet

selskaber uden revisi-

onserklæringerne,

dette er dog ikke helt

tilfældet, men FSR -

danske revisorer har

20 FSR - danske revisorer B.81
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spurgt deres medlemmer, som består af godkendte revisorer og andre regnskabskyndige personer, om de retter

fejl i årsrapporterne, og er besvaret af 589 respondenter, hvoraf 213 er godkendte revisorer og andrager 5,4%

af alle godkendte revisorer som er 3.917. Derudover er virksomhederne blevet spurgt om revisor retter fejl i

deres regnskaber og 65% siger ja, hvilket er over halvdelen af de adspurgte virksomheder, se figuren:

Dog er det et udsnit af alle virksomheder og i de små fremgår blandt andet at virksomheder med under 10

ansatte oftest får rettet fejl af revisorer og andrager 90% af tilfældene:

- <10 ansatte, 90%
- 10-50 ansatte, 47%
- 51-100 ansatte, 12%
- > 100 ansatte 8%

Hvilket tyder på at klasse B regnskaber er mest udsatte og, at i regnskaber uden erklæringer har væsentlige

flere fejl, hvilket kan henledes på alle underspørgsmålene i problemformuleringen (A), (B) og (C).

Sammenfatning: I relation til afhandlingen er der større sandsynlighed for fejl i de mindste virksomheder,

som typisk er klasse B selskaber. Afhandlingen har fokuseret på klasse B selskaber, og det er derfor interessant

at se, om der er flere mangler i regnskaber uden erklæringer eller fejl i de selskaber uden en godkendt revisor

såsom statsautoriseret eller registeret revisor. Udskiller selskaber uden erklæringer sig væsentlig fra de andre

selskaber og besvare spørgsmål (A) og (B) i problemformuleringen?

4.6 Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor21

I forlængelse af ovenstående artikel er der ligeledes udarbejdet en analyse af virksomhedernes regnskaber og

18% af alle reviderede selskaber i 2013, fik en anmærkning fra revisor.

Der er samlet set sket et fald på 10% fra 2012, hvilket blandt andet skyldes, at flere fravælger revisor, da der

ved nærmere analyse af de regnskaber, som har en erklæring, er anmærkningerne fortsat på ca. 18%.

Der er en kraftig formodning for at de selskaber, som har fravalgt revisorer burde have anmærkninger i mini-

mum 18% af disse selskaber. Hvilket andrager ca. 8.000 selskaber ud af de 46.000, som har fravalgt revision.

Sammenfatning: Der er indikationer på at revisor fravælges i de selskaber, hvor der er problemer, det kan dog

ikke udledes af årsrapporten, men det kan kvalitet af årsrapporten. Hvilket er relevant i forbindelse med erklæ-

ring på regnskabet spørgsmål (A) samt om der er forskel på om ledelsen får assistance fra revisorer spørgsmål

(B) og (C).

21 FSR – danske revisorer og Experian (pressedeles d. 8.9.2014) B.78
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4.7. Orden i eget hus22

Foreningen statsautoriserede revisorer har ændret deres vedtægter, da der har været en del medie omtale, hvor

revisorer er kommet i søgelyset. En del af sagerne skyldes Finanskrisen, men den kan ikke bruges som und-

skyldning. Nøgleordene for de tre forslag til vedtægtsændringer er selvjustits, effektivitet og fairness. FSR

ønsker at højne kvaliteten bland medlemmerne og specielt dem, som ikke overholder kravene.

Selvjustits, med ændringerne kan det i høj grad betale sig at have styr på sin kvalitetsstyring. Dels fordi den

undersøges som en forudsætning for medlemskab, og fordi bestyrelsen fremover kan bede virksomhederne om

at indberette resultaterne af den interne kvalitetskontrol. Effektivitet, Bestemmelserne er også effektive, idet

bestyrelsen for FSR – danske revisorer udstyres med en eksklusionsbemyndigelse i forhold til revisorer og

revisionsvirksomheder, der har fået én eller flere alvorlige bøder fra Revisornævnet. Fairness, Det er afgø-

rende, at bestemmelserne i vedtægterne også er fair. Derfor er der ingen automatik i bestemmelsen om eks-

klusion. Tværtimod har bestyrelsen mulighed for at tage hensyn, hvis der foreligger særlige omstændigheder,

eksempelvis sygdom. Det er også muligt at udstede en advarsel forud for en eksklusion.

Det tyder på at nogle revisorer ikke kan indordne sig efter god revisionsskik, og der er behov for at ekskludere

dem fra foreningen FSR – danske revisorer og oversigten kan ses på foreningens hjemmeside.

Sammenfatning: Det er blevet nemmere at ekskludere medlemmer af foreningen FSR – Danske revisorer,

hvilket Finansrådet sætter pris på23. Hvilket indikerer at nogle revisorer ikke overholder god revisionsskik,

hvor denne afhandling ser på god regnskabsskik. Der er en formodning for at det er de små revisionshuse og

henledes til spørgsmål (C). Se 7.4 Overordnet forbehold, supplerende og ledelsesbemærkninger, for indblik

i om de små overholder godskik, da disse følger sig forfulgt af FSR, se 2.2 Indledning.

4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going concern?24

Artikel omkring forståelseskløften mellem revisor og bankerne, hvor bankerne ikke forstår revisors rapporte-

ring omkring going concern og er opfølgning på Bent Warming-Rasmussens ph.d.-afhandling i 1990. I sin

enkelthed består problemet i at bankerne forstår noget andet, end der var ment, når de læser den tekst, som

revisor har skrevet i sin erklæring. Bankfolkene er en central brugergruppe af selskabernes årsrapporter. Der-

udover er der på HD Finansiel Rådgivning, eksempel på at de studerende har mangelfuld forståelse for ele-

menterne i revisorerklæringen. Navnlig synes bankfolkene ikke at forstå forskelle på supplerende oplysninger

og forbehold vedrørende going concern. Dette er specielt et problem, da bankfolk bevilliger kredit på baggrund

22 Bang, Liselotte, Chefkonsulent, cand.jur. og Jepsen, Charlotte, adm. Direktør i FSR (RR.2015.11.0014) B.82
23 Christensen, Bo Lund, & Thygesen, Martin, Finansrådet (RR.2014.11.0062) B.65
24 Lund, Anders cand.merc.aud. og Warming-Rasmussen, Bent, ph.d. B.72
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af regnskabet og revisorerklæringen, hvilket kan resultere i at kreditten opsiges eller renteomkostningen for-

øges, hvilket specielt har betydning for selskabets fortsatte drift. Denne viden har tydeligvis været kendt siden

1990, og er fortsat et problem, hvilket betyder at nogle revisorer måske er påpasselige med at indarbejde be-

mærkninger i deres erklæringer.

Ifølge Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv 6.udgave, 2014, fremgår følgende citater af side 64.

“going concern-forbehold har som oftest meget alvorlige konsekvenser for virksomheden. Revisor vil derfor

være meget tilbageholdende med en sådan påtegning, for det er jo ikke revisors opgave at lukke virksomheden.

Konsekvensen er, at banken selv meget nøje må vurdere virksomhedens overlevelsesevne.” Det tyder derfor

på at der er et problem mellem de to, hvor bankfolk ikke forstår erklæringen og revisorer er tilbageholdende

med bemærkningerne.

Sammenfatning: Bankernes manglende forståelse skaber problemer for ejerne af selskaberne. Det er derfor

interessant at se, om revisorerne undlader disse bemærkninger i påtegningen og er relevant i besvarelse af

underspørgsmål (C) Hvilket undersøges ved de 314 selskaber, der nøje gennemgås for bemærkninger mv. og

det kan derfor udledes om revisoren undlader bemærkninger i påtegningen, da disse kan skade deres klienter.

Det kan kun konstateres via manglende supplerende bemærkninger for going concern, se kapitel 7.4.2 Be-

mærkninger vedrørende going concern/fortsat drift.

5. Teorier
For at analysere problemformuleringen og skabe en struktur i afhandlingen vil følgende teorier blive anvendt:

- 5.2 Interessentmodellen/koalisationsmodellen

- 5.3 Informationshypotesen

Disse to modeller er valgt da:

Interessentmodellen/koalisationsmodellen er en fundamental del af årsrapporten og forholder sig til bru-

gerne/interessen af årsrapporten, som er direkte knytte til virksomheden. Årsrapporten er udarbejdet for inte-

ressenterne og gøres via et fælles regelsæt, som gør at interessenterne kan sammenligne virksomheden med

andre.

Informationshypotesen er en del af god regnskabsskik. Det er vigtigt at have alle informationer om den pågæl-

dende virksomhed for at kunne vurdere den, specielt for eksterne interessenter.
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5.2 Interessentmodellen/koalisationsmodellen

Modellen er relevant i forståelsen af erklæringer, da antallet og væsentligheden af interessenter afgør behovet

for revisorydelser. Eksempelvis, hvis virksomheden

primært kun har ejeren som interessent, er behovet

for troværdig information begrænset, hvor imod hvis

selskabet har mange væsentlige interessenter er be-

hovet større, da disse interessenter ønsker troværdig

information om virksomheden. Hvis långivere andra-

ger 1% af balancen er disse ikke væsentlige og i

mikrovirksomheder er balancegrænsen DKK 2,7

mio. dvs. DKK 27.000 er ikke væsentlig for det retvisende billede af årsregnskabet.

Der kan være kvalitative væsentlighedsbetragtninger, så som lovgivning og kontrakter samt første års revision,

svage interne kontroller, ny ledelse, høj risiko for besvigelser, høj risiko for going concern og særlige poster.25

Ovenstående indgår i begrebsrammen niveau et. Begrebsrammen er en megateori, som danner grundlag for

årsregnskabsaflæggelse og sikrer et fælles regelsæt for udarbejdelse af regnskaber på tværs af virksomhederne

og bygger på IASB26 principper, som ligeledes er indarbejdet i de internationale regnskabsregler IAS/IFRS.

Brugernes informationsbehov, niveau 1, i begrebsrammen kan opsummeres i tre områder og fremgår af års-

regnskabslovens kapitel 3, § 12, stk. 2.,

- Prognoseopgave
- Kontrol
- Fordelingsopgave

Hvor prognoseopgaven og kontrol er relevant for besvarelse af problemformuleringen, da brugerne bruger

regnskabet til prognoseopgaver og kontrol til at vurdere going concern mv. Fordelingsopgaven er mindre re-

levant i denne sammenhæng, da den primært er relevant i det omfang, at der er flere ejere, og ejeren og direk-

tionen ikke er den samme, det kan dog forekomme i SMV-segmentet, men i klasse B regnskaber, er disse oftest

ledet af ejeren, og de derfor har ubegrænset indsigt i virksomheden og årsrapporten er en delmængde af den

samlede information, som de har til rådighed.

25 Elling, Jens O. (3, udgave, 1 oplag 2012): Finansiel Rapportering - teori og regulering B.74
26 International Accounting Standard Board
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Prognoseopgaver er fremadrettede forudsigelser, ex ante og kan bruges til at lave fremskrivninger af virksom-

heden, hvilket er relevant i en going concern betragtning samt om selskabet ville kunne indfri sine forpligtelser.

Dog kræver det at disse tal er nøjagtige og gøres via kontrol.

Kontrolopgaven er at sikre om regnskabet er retvisende og verificeres via en revisionspåtegning og er bagud-

rettet information.

Regnskabet skal give informationer, som kan forbedre interessenternes, herunder långivers, evne til at skønne

over virksomhedens fremtidsudsigter. Interessenterne sammenligner regnskaber på tværs af virksomhederne

og udvælger de virksomheder, hvor deres afkast er størst mulig med mindst mulig risiko.

5.3 Informationshypotesen

Når et regnskab skal vurderes og analyseres er informationer yderst relevant, specielt troværdige informatio-

ner, hvilket verificeres ved en uafhængig tredjeparts erklæring. Dette er relevant for ejer, kreditorer og långi-

vere i deres vurdering af virksomheden, så de kan risikovurdere deres investeringer i form ejerandel, salg af

ydelser eller om der stilles likviditet til rådighed for virksomheden. I klasse B virksomheder kender ejere som

regel virksomheden og har adgang til flere informationer end omverdenen, da ejeren tit er en del af ledelsen.

Deres behov for information i forhold til eksterne långivere er begrænset, dog anmoder eksempelvis banker

om yderligere information end dem, som fremgår af den officielle årsrapport, for at de kan vurdere virksom-

heden. Leverandører har ikke den samme magt til at kæve disse informationer fra virksomheden, dog kan de

anmode om informationerne, og hvis de ikke modtager disse kan de afstå fra handlen.

Fordelen med informationerne er, at man kan minimere risikoen og forbedre beslutningsgrundlaget, hvor en

revisorpåtegning understøtter begge fordele.

De eksterne långivere vurderer virksomheden i forhold til andre virksomheder for at vurdere deres afkast i

forhold til risikoen og beskrivelser er yderst relevant i virksomheden, eksempelvis om ejendommen er vurderet

til dagsværdi eller kostpris, og om der er usikkerheder ved disse indregninger. Professionelle kan godt vurdere

disse informationer, og hvis de ikke fremgår af regnskabet, kan de forkaste en virksomhed, som ellers er en

god investering. Hvilket gør god regnskabsskik yderes relevant, men kan de vurdere regnskabet, hvilket un-

dersøgelser af området ikke mener at bankfolk kan, 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going

concern?

Erklæring er en omkostningsminimering for disse tredjepartere, da de ellers hver især skulle vurdere disse

regnskaber meget nøje, og ved at en uafhængig revisor gør dette for disse tredjeparter sparer de resurser, der-

udover betaler virksomheden selv for erklæringerne, hvilket ligeledes sparer tredjeparter for omkostningerne.
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Informationshypotesen, værdi i SMV-segment er begrænset da långivere og store kreditorer kan kræve yder-

ligere informationer end dem som fremgår af årsrapporten. Hvorimod i store selskaber er informationshypote-

sen mere relevant, da virksomheden kan vælge andre långivere mv., som ikke stiller lige så store krav til

virksomheden. Men troværdige informationer er altid relevant i alle regnskabsklasserne, selvom tredjeparter

kan modtage informationer, har de behov for troværdige informationer.

I afhandlingens analyse vurderes regnskaberne for informationer og om god regnskabsskik er overholdt via

beskrivelser og noter til regnskaberne, så de kan vurderes. Det kan være svært at vurdere en virksomhed, som

ikke opfylder kravene til god regnskabsskik, da virksomheden ikke kan vurderes, dog kan regnskabsaflægger

være interesseret i at begrænse adgangen til informationer samt omkostningen, som er forbundet med at udar-

bejde disse.

I disse udsatte regnskaber er omkostninger et væsentlig element, da selskaberne ikke har overskudslikviditet

grundet den lave likviditetsgrad, og måske ikke kan skabe overskud og ejeren skal primært indskyde likviditet

for at få udarbejdet regnskabet. Derudover er der en stor formodning om at mange små revisorer er billigere

end Big 4, og de netop er valgt på denne baggrund. Det er dog ikke muligt at inddrage revisorhonorar i analy-

sen, da disse ikke fremgår af årsrapporten. Men er en væsentlig faktor som bør indgå i overvejelserne og

konklusionen.

6. Regulering og rapportering

Kapitlet indeholder 6.2 Årsregnskabslovens grundlæggende definitioner og paragraffer, 6.3 Nøgletal, og hvor

ledes likviditetsgraden og soliditetsgraden kan påvirkes af ændringer i regnskabspraksis, 6.4 Going con-

cern/fortsat drift, som beskriver hvilket områder revisor skal være opmærksom på når et selskab ikke er going

concern, 6.5 Assistance med regnskabsopstilling ISRS 4410 har vundet stort indpas de seneste år, men hvad

er kravet til revisor?

6.2 Årsregnskabsloven

Selskaberne har monopol på deres informationer og kan vælge at dele ud af disse, dog er der fra lovgiveres

side udarbejdet regelsæt, som virksomheder som minimum skal følge og er reguleret via årsregnskabsloven.

Årsregnskabsloven er grundstenen i regnskaber i klasse B eller SMV segmentet og de grundlæggende krav

fremgår af ÅRL kapitel 3.

ÅRL § 11. Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en ret-

visende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Stk. 2. Hvis anvendelsen af bestemmelserne i
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denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere

oplysninger i årsregnskabet, henholdsvis koncernregnskabet. Disse væsentlige beskrivelser kan nævnes i le-

delsesberetningen eller som noter.

Kvalitetskrav

GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER

ÅRL § 13. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed). Hvilket knytter sig til forståelighed på

niveau 2 i begrebsrammen, brugerne skal kunne forstå regnskabet, hvilket eksempelvis kan underbygges via

noter til regnskabet, så regnskabet fremstår mere klart for brugerne.

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans). Hvilket

knytter sig til validitet på niveau 2 i begrebsrammen indhold ”indhold frem for formalia”, dog udarbejdes de

fleste regnskaber i klasse B, som minimusregnskaber og risikoen for at der indgår elementer som ikke er rele-

vant er begrænset.

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere

ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå. Knytter sig til det element at infor-

mationen skal skabe værdi/nytte for brugerne, dog er denne afledt af den enkelte bruger og disse kan variere

fra brugeren.

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

kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med

denne afvikling. Hvis selskabet ikke er going concern betyder det, at en del aktiver ikke vil være til stede

eksempelvis goodwill og udskud skatteaktiver, samt at aktiverne kan være overvurderet, hvis de skal sælges

her og nu.

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutralitet).

Hvilket bygger på at regnskabet skal være fri for bias dvs. at op og nedskrivninger er foretaget, og at der ligger

noget til grund for disse skøn og kan verificeres af en uafhængig revisor, for at sikre at regnskabet er neutralt.

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for

betaling (periodisering). Faktureringsprincippet og igangværende arbejder er relevant at vurdere i denne sam-

menhæng og om disse indregnes korrekt i regnskabet, det er dog ikke muligt at vurdere på regnskabsniveau

om dette er sket.

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

Hvis dette krav ikke overholdes kan virksomheden ikke vurderes, eksempelvis en ejendom til kostpris, og en
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anden til dagsværdi, samt det at ledelsen ville vælge den mest fordelagtige metode for de enkelte aktiver og på

den måde slører billedet af virksomheden.

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte

forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). Aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger

må ikke modregnes, da nettoværdien ikke skaber meget nytte for brugeren af regnskabet, dog vises bruttore-

sultatet kun i nogle virksomheder, hvilket gør at regnskabsbrugeren ikke kan vurdere virksomhedens omsæt-

ning, og det begrænser udregning af nøgletal.

9) Primo balancen for regnskabsåret skal svare til ultimo balancen for det foregående regnskabsår (formel

kontinuitet). Sikre at den fuldstændige oplysning om virksomhedens økonomiske udvikling offentliggøres for

brugerne af regnskabet.

Stk. 2. Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag

samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis

der derved bedre opnås et retvisende billede, eller, hvis ændringen er nødvendig for at overholde nye regler

ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i henhold til lov eller ved nye stan-

darder efter § 136. § 11, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Skal sikre at regnskabsudearbejderne

ikke vælger de mest fordelagtige principper år for år.

Årsregnskabsloven § 135 regulerer, hvorvidt danske selskaber har pligt til at lade sig revidere eller ej, og dette

reguleres ud fra, at selskaberne skal opfylde to af de tre nedenstående kriterier i figur 6.2a, i to på hinanden

følgende regnskabsår, for at blive omfattet af revisionspligten.

Når virksomhederne ikke længere er underlagt reglerne om revision, er der følgende muligheder for virksom-
hederne:

- Ingen revisorerklæring
- Regnskabsopstilling iht. ISRS 4410
- Aftalte arbejdshandlinger iht. ISRS 4400
- Review iht. ISRE 2400
- Revision iht. ISA’erne 100-999

Virksomheder i klasse B som er over grænsen for revisionspligt kan frit vælge mellem revision eller udvidet

gennemgang og skal være under to af de tre nedenstående kriterier i figur 6.2a, i to på hinanden følgende

regnskabsår for at være omfattet af muligheden.
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Størrelsesgrænserne forhøjes og kan implementeres for regnskaber, der slutter den 31.12.2015, dog skal finan-

sielle indtægter medregnes i størrelsen på omsætningen eks. finansielle og indtægter fra datter, associeret og

værdipapirer, herunder overskud fra disse samt positive værdireguleringer fra investeringsejendomme og rea-

liserede gevinster.

Ledelsesberetningen er en del af årsrapporten, men ikke en del af åsregnskabet, dog er det god skik altid at

have en ledelsesberetning, selvom dette ikke er et krav i klasse B. Selskabets væsentligste aktivitet skal oplyses

og kan gøres som en note eller indgå i ledelsesberetningen.

Ledelsesberetningen skal 1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og 2) redegøre for eventuelle

væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Jf. Årsregnskabsloven § 76 a. Om-

råder som bør beskrives:

- Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.
- Ekstraordinære poster.
- Foretagne strukturtilpasninger.
- Nedlægning eller oprettelse af aktiviteter.
- Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning mv.
- Omlægning af regnskabsår.
- Optagelse eller omlægning af lån.
- Opgivelse eller erhvervelse af markeder.
- Tilkøb/frasalg af væsentlige aktiver.
- Usikkerhed om going concern.
- Usikkerhed ved indregning og måling, eks. aktiver til dagsværdi.
- Ændring af aktivitet, eksempelvis fra produktionsvirksomhed til handelsvirksomhed.

Ovenstående skal beskrives i regnskabet, men sker dette altid? Dette undersøges i de 314 selskaber, dog kan

der være områder, som ikke undersøges eller kan undersøges grundet manglende indsigt i selskabet, hvilket

ligeledes er grunden til at det skal beskrives i årsrapporten.

Afslutningsvist kan det nævnes, at selskaberne har monopol på deres regnskabsinformationer og som minimum

skal følge årsregnskabsloven. Dette gør det nemmere at sammenligne virksomhederne og vurdere dem. Der

kan stilles spørgsmålstegn ved om de regnskaber, som der udarbejdes følger alle 10 grundlæggende forudsæt-

ninger. Har ikke regnskabskyndige personer forudsætninger for at kunne udarbejde regnskaber efter årsregn-

skabsloven, som kan virke uoverskuelige for personer uden kendskab til lovgivning eller regnskabspraksis.

Dette er specielt de selskaber, som har mulighed for at fravælge revisor jf. figur 6.2a.

6.3 Nøgletal:
Da afhandlingen bygger på selskaber, som har en soliditets og likviditetsgrad på under 6%, er det relevant at

forstå konsekvenserne af disse, og hvad der påvirker nøgletal, da afhandlingen har fokus på soliditetsgrad og

likviditetsgrad vil disse to blive beskrevet nærmere:
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Soliditetsgraden er egenkapitalen / med balancesummen og viser hvor stor egenkapitalen er i forhold til ba-

lancen. Egenkapitalen er selskabets aktiver minus selskabets gæld, og denne værdi bruges eksempelvis ved

værdiansættelse af dattervirksomheder til indre værdi og er et udtryk for, hvor meget selskabet har i værdi efter

gæld. Soliditetsgraden viser hvor meget af aktiverne i procent, der er finansieret med selskabets egne midler

eller hvor velkonsolideret selskabet er. Passivsiden kan bestå af egenfinansiering eller fremmedfinansiering.

Ifølge bogen ”Finansiering27”, bør egenkapitalen/soliditetsgraden som tommelfingerregel være 30-40%, hvil-

ket er 24-34% over afhandlingens niveau, hvilket indikerer at afhandlingens stikprøve er under anbefalingerne.

Ifølge bogen FINANSIELLE FORRETNINGER OG RÅDGIVNING ERHVERV28, bør egenkapitalen helst

udgøre mindst 20-30% og soliditetsgraden er et udtryk for hvor stort et tab, virksomheden kan bære, hvilket

er 14-24% over afhandlingens niveau, hvilket indikerer at afhandlingens stikprøve er under anbefalingerne.

- Soliditetsgrad på under 30-20% er et problem ifølge de to bøger, hvor i stikprøven er den under 6%

Ifølge bogen Regnskabsanalyse for beslutningstagere29 er en lav soliditetsgrad forbundet med en langsigtet

likviditetsrisiko, og det er vigtigt at alle finansielle forpligtelser indregnes i balancen eksempelvis leasing og

andre kontraktlige forpligtelser betegnes også som ”off-balance sheet”. Dette gælder ligeledes for egenkapita-

len og al værdi bør medtages ved opgørelse af egenkapitalen.

Likviditetsgraden: Er de kortfristede aktiver / med de kortfristede forpligtelser et udtryk for, hvordan de

kortfristede aktiver dækker de kortfristede forpligtelser. Ved en likviditetsgrad på under 6% betyder det at de

kortfristede aktiver kan dække 6% og derunder af den kortfristede gældforpligtelse i selskabet.

Ifølge bogen Finansiering30, bør likviditetsgraden som tommelfingerregel være 150%, hvilket er 144% over

afhandlingens stikprøve.

Ifølge bogen FINANSIELLE FORRETNINGER OG RÅDGIVNING ERHVERV31, bør likviditetsgraden

være 200%, derudover er en høj likviditetsgrad ikke nødvendigvis et godt tegn, da det kan skyldes at virksom-

heden ikke formår at anvende sine resurser optimalt. Hvis virksomheden har en usædvanlig høj likviditetsgrad

i forhold til konkurrenterne, bør virksomhedens omsætningsaktiver gennemgås yderligere, idet der er stor

forskel på, om omsætningsaktiverne består af kontanter, eller det tværtimod er et voksende varelager, som

virksomheden ikke formår at sælge.

27 Bang, Knud Erik – Bang-Sudergaard, Peter – Frølich, Henrik – Pedersen, David Engelbrecht og Systime A/S B.66
28 Finanssektorens arbejdsgiverforening (6. udgave) B.75
29 Petersen, Christian & Plenborg, Thomas (1. udgave/3, oplag 2008) B.67
30 Bang, Knud Erik – Bang-Sudergaard, Peter – Frølich, Henrik – Pedersen, David Engelbrecht og Systime A/S B.66
31 Finanssektorens arbejdsgiverforening (6. udgave) B.75
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Derudover arbejdes der ligeledes med likviditetsgrad 2, som er de mest likvide aktiver dvs. der korrigeres for

lager mv. og et acceptabelt niveau er 150%.

Ifølge bogen Regnskabsanalyse for beslutningstagere32 anvendes nøgletallet til vurdering af den kortsigtede

likviditetsrisiko og over 200% er en lav risiko.

Derudover arbejdes der ligeledes med likviditetsgrad 2, som er de mest likvide aktiver dvs. der korrigeres for

lager mv. og en et acceptabelt niveau er 150%.

- Soliditetsgraden bør ikke være under 150-200%, hvor i de udvalgte regnskaber er den under 6%.

Eksempel: for at simplificere påvirkningerne af nøgletallene er der udarbejdet følgende eksempel:

- Eksempel 1, er bogført til kostpris.
- Eksempel 2, er bogført til dagsværdi.
- Eksempel 3, er leasing forpligtelsen indregnet i balancen.
- Eksempel 4, en stigningen i omsætningsaktiverne på DKK 50 og likvider på DKK 10, som medfører

en stigning i egenkapitalen på DKK 60.
- Eksempel 5, en stigningen i omsætningsaktiverne på DKK 50 og likvider på DKK 10, som medfører

en stigning i egenkapitalen på DKK 40 og kort gæld på DKK 20.

Eksempel 2, ses at soliditetsgraden stiger med 30% til 50% ved indregning af aktiver til dagsværdi, gearingen

falder med 3 til 1, da egenkapitalen og gælden er ens. Likviditetsgraden er uændret.

32 Petersen, Christian & Plenborg, Thomas (1. udgave/3, oplag 2008) B.67
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Eksempel 3, ses at soliditetsgraden falder med 8% til 13% ved indregning af leasing forpligtelser og gearingen

stiger med 3 til 7, da egenkapitalen svarer til gælden * 7. Likviditetsgrad 1, falder med 40% til 160% og

likviditetsgrad 2, falder med 25% til 100%, da en del af leasingforpligtelsen er kortfristet gæld.

Eksempel 4, ses at soliditetsgraden stiger med 30% til 50% ved en forøgelse af lager og debitorer med DKK

50 samt likvider med DKK 10, og gearingen falder med 3 til 1, da egenkapitalen svarer til gælden.  Likvidi-

tetsgrad 1, stiger med 150% til 350%, hvilket bør være et faresignal, da det kan skyldes manglende nedskriv-

ning på debitorer og lager eller dårlig styring af disse33. Likviditetsgrad 2, stiger med 25% til 150%, da likvider

stiger med DKK 10.

Eksempel 5, ses af soliditetsgraden stiger med 18% til 38% ved en forøgelse af lager og debitorer med DKK

50 samt likvider med DKK 10 og modsvares af en stigning i kort gæld på DKK 20, og gearingen falder med

2,33 til 1,67, da egenkapitalen næsten svarer til gælden, dog modsvares det af en mindre stigning i kort gæld

på DKK 20. Likviditetsgrad 1, stiger med 33% til 233%, da stigningen i kort gæld på DKK 20 medfører et fald

på 117%  i forhold til eksempel 4, og uden denne stigning ville likviditetsgraden være 350%, hvilket bør være

et faresignal, da det kan skyldes manglende nedskrivning på debitorer og lager eller dårlig styring af disse,

likviditetsgrad 2, falder med 25% til 100%, da der samtidig sker en forøgelse af den kortfristede gæld med

DKK 20.

I relation til stikprøven på de 314 selskaber betyder det at nogen selskaber, hvor målingen sker til kostpris kan

værdien være højere og soliditeten være over de 6%. Til gengæld er de selskaber hvor aktiverne måles til

dagsværdi fortsat udsatte, og der er ingen buffer i regnskabet.

Sammenfatning:  ud fra ovenstående eksempel kan det ses at dagsværdi indregning af aktiver og gæld påvirker

nøgletallene og eksempelvis ejendomme til kostpris, hvis de måles til dagsværdi, da soliditeten vil stige i det

konkrete eksempel. Det kan derfor have stor betydning for nøgletallene alt efter de faktiske forhold og indreg-

ningsmetoder, som er i virksomheden. Det er derfor relevant, med regnskabspraksis og et kvalitets stempel på

regnskabet, da selv små ændringer kan påvirke brugerens opfattelse af regnskabet.

I sammenhæng med litteraturgennemgangen 4.4 Revisors Rolle i relation til going concern - En undersøgelse

af konkursramte virksomheder i 2013, mener Lars Kiertzner, ikke at nøgletallene kan henføres direkte til en

konkurs, hvilket ovenstående eksempler indikerer, da de forskellige metoder kan påvirke nøgletallene i for-

skellige retninger alt efter regnskabspraksis, som udgår som et krav i mindre virksomheder.

33 Finanssektorens arbejdsgiverforening (6. udgave): FINANSIELLE FORRETNINGER OG RÅDGIVNING ER-
HVERV B.75
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6.4 Going concern/fortsat drift

Regnskabet skal udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning omkring going concern jf. ÅRL § 13, stk.

1, nr. 4, se pkt. 6. Årsregnskabsloven.

For yderligere informationer omkring going concern kan der henvises til ISA 570, Regnskabsvejledningen 1,

IAS 1, jf. afsnit 25, og IFRS for SMV, jf. afsnit 3.8

Hvis et selskab ikke kan betale sine forpligtelser er det pr. definition i finansiel distress og kan føre til ikke

going concern og med en likviditetsgrad og soliditetsgrad på under 6%, skal der være noget særligt, som gør

at selskabet ikke skal have en anmærkning omkring going concern. Der er forskellige undtagelser, men ud-

gangspunktet må være at starte med en going concern bemærkning, og derefter undersøge om selskabet ikke

skal have sådan en bemærkning. Eksempelvis:

- Aktiverne er undervurderet, se de forrige kapitel 6.3 Nøgletal.

- Selskabet er understøttet af ejer eller tredjepart.

For at kunne vurdere disse skal godkendte revisorer hvis de udføre revision bruge ISA 570 om fortsat drift

(Going concern), at revisors ansvar er at:

- Opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om fortsat

drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er passende, og at

- Konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig usikker-

hed, jf. afsnit 6.

ISA 570 pkt. 19 Hvis der er fyldestgørende oplysninger i regnskabet, skal revisor udtrykke en konklusion uden

forbehold og medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i revisors erklæring for

at:

a) fremhæve tilstedeværelsen af en væsentlig usikkerhed vedrørende den begivenhed eller det forhold,

som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og

b) henlede opmærksomheden på den note i regnskabet, der giver oplysning om de forhold, som er anført

i afsnit 18 (se ISA 706)5 (jf. afsnit A21-A22).

Dvs. der skal henvises til going concern bemærkning, hvis den fremgår af regnskabet og undersøges via kapitel

7.4.2 Bemærkninger vedrørende going concern/fortsat drift.

ISA 570, Pkt. 20. Hvis der ikke gives fyldestgørende oplysning i regnskabet, skal revisor udtrykke en konklusion

med forbehold eller en afkræftende konklusion, alt efter hvad der er passende i overensstemmelse med ISA

705. Revisor skal i erklæringen anføre, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl om

virksomhedens evne til at fortsætte driften (jf. afsnit A23-A24).
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Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter:

Begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om forudsætning for fortsat drift (jf. afsnit 10)

A2. Nedenfor følger en række eksempler på begivenheder eller forhold, der hver for sig eller sammen kan rejse

betydelig tvivl om forudsætningen om fortsat drift.

Økonomiske forhold:

- Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital, stikprøven fokuserer på egenkapital som kun andra-

ger selskabskapitalen og derunder samt en likviditetsgrad på under 6% er arbejdskapitalen negativ, da

aktiverne kun dækker 6% af den kortfristede gæld. Dvs. negativ med 94%

- 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, hvis selskabet ikke

kan betale sin kortfristede del af den langfristede gæld, hvilket undersøges under kapitel 7.6.2.

- Indikationer på negative pengestrømme fra driften ifølge historiske eller fremadrettede finansielle op-

gørelser, ved opgørelse om selskabet kan betale sin kortfristede del af den langfristede gæld korrigeres

der for opskrivninger og afskrivninger, som ikke har likviditetseffekt.

- Ugunstige økonomiske nøgletal, soliditets og likviditetsgrad på under 6%, se 4.2 Hvert tiende danske

selskab er et zombieselskab samt 6.3 Nøgletal.

- Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald, likviditetsgrad på under 6%.

Andre forhold:

- Manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav, med en egenkapital som er lig

med eller under selskabskapitalen er selskabet på vej mod kapitaltabsbestemmelserne.

Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder (jf. afsnit 12-13)

ISA 570, pkt. A11. I mange tilfælde har den daglige ledelse i mindre virksomheder muligvis ikke udarbejdet

en detaljeret vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, men kan i stedet stole på indgående viden

om forretningen og fremtidsforventningerne.

Uanset dette kan det være nødvendigt for revisor at tage stilling til den daglige ledelses vurdering af virksom-

hedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med kravene i denne ISA. For mindre virksomheder kan

det være passende at drøfte den mellemlange og langsigtede finansiering af virksomheden med den daglige

ledelse, forudsat at den daglige ledelses påstande kan underbygges af tilstrækkelig dokumentation og ikke er

inkonsistent med revisors forståelse af virksomheden.

ISA 570 pkt. A12. Fortsat støtte fra ejerledere er ofte vigtig for mindre virksomheders evne til at fortsætte

driften. Hvor en mindre virksomhed i overvejende grad er finansieret ved et lån fra ejerlederen, kan det være
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vigtigt, at denne finansiering ikke trækkes tilbage. Videreførelsen af en lille virksomhed, der befinder sig i

økonomiske vanskeligheder, kan f.eks. være afhængig af, at ejerlederen efterstiller et lån til virksomheden til

fordel for banker eller andre kreditorer, eller at ejerlederen understøtter et lån til virksomheden ved at stille

garanti med sine personlige aktiver som sikkerhed. Revisor kan under sådanne omstændigheder opnå passende

bevis for efterstillelsen af ejerlederens lån eller garanti. Hvor en virksomhed er afhængig af yderligere støtte

fra ejerlederen, kan revisor tage stilling til ejerlederens evne til at opfylde sin forpligtelse ifølge støtteaftalen.

Derudover kan revisor bede om skriftlig bekræftelse på de vilkår og betingelser, der knytter sig til en sådan

støtte, og ejerlederens hensigt og forståelse af ordningen. Denne støtte bør for regnskabsbrugens skyld fremgå

af regnskabet, så eksempelvis tredjepart ikke skal anmode om denne. Dog fremgår den kun i ca. 33 selskaber

og er derfor ikke undersøgt, da det ikke er noget man beskriver i disse regnskaber.

Afslutningsvist kan det nævnes at revisorer har omfattende vejledning i forbindelse med deres overvejelser for

udsatte selskaber og oftest er de små selskab er understøttet af ejeren, men hvis dette ikke beskrives kan regn-

skabsbrugeren vurdere dette.

6.5 Assistance med regnskabsopstilling ISRS 4410

Assistanceerklæringerne vinder støre indpas i flere selskaber år efter år og derfor er det relevant at nævne de

grundlæggende krav i denne standard. Assistance med regnskabsopstilling er ikke omfattet af begrebsrammen

for erklæringsopgaver, det er kun erklæringer med høj og begrænset grad af sikkerhed, som er omfattede34.

Revisor skal normalt ikke på nogen måde efterprøve rigtigheden af de udsagn, klienten leverer, da det ikke er

meningen med standarden, dog skal erklæringsarbejdet udføres med en vis kritisk tilgang til åbenlyst forkerte

eller mangelfulde udsagn fra klienten. Disse udsagn skal kontrolleres, da revisors faglige kompetencer og

omhu ikke kan benægtes, og derved kan en test komme på tale, selvom der ikke udtrykkes en konklusion35, se

eventuelt ISRS 4410 Assistance med regnskabsopstilling, pkt. 16. Hvis revisor ikke kan blive enig med ledel-

sen, skal revisor afstå opgaven. Alternativt kan revisor efter aftale med klienten vælge at udtrykke en erklæring

med sikkerhed, så forbeholdet kan nævnes36.

En erklæring om opstilling af finansielle oplysninger på en årsrapport, er en erklæring uden sikkerhed og

dermed en erklæring uden en konklusion. Dette indebærer, at revisor ikke kan tage forbehold i en erklæring

34 Fuchsel, Kim – Gath, Peter – Langsted, Lars Bo & Skovby, Jens – (2. udgave/1. oplag):Revisor - regulering & rap-
portering, side 175 B.64
35 Fuchsel, Kim – Gath, Peter – Langsted, Lars Bo & Skovby, Jens – (2. udgave/1. oplag):Revisor - regulering & rap-
portering, side 326 B.64
36 Seehausen, Jesper: Forbehold i revisionspåtegninger og andre erklæringer på årsrapporter – udvalgte problemstillin-
ger, side 7 af 20 B.84
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om opstilling af finansielle oplysninger, idet et forbehold per definition påvirker revisors konklusion, og en

erklæring om opstilling af finansielle oplysninger indeholder netop ikke en konklusion37.

Supplerende bemærkninger findes ikke i assistanceerklæringer, da revisor ikke udtrykker samlede konklusio-

ner eller delkonklusioner, hvor en supplerende bemærkning er en delkonklusion, hvor revisor er enig med

ledelsens regnskabsmæssige behandling af området og derfor henleder læserens opmærksomhed til området38.

I tilfælde, hvor revisor optræder offentligt over for tredjemand uden at erklære sig med sikkerhed, gælder der

kun udvalgte bestemmelser i RL 2008, jf. § 1, stk. 3:

- RL § 16, stk. 2 Krav om professionel kompetence/omhu og oplysning, hvis ikke uafhængig
- RL § 22 Rapportering om økonomiske forbrydelser
- RL § 30 Tavshedspligt,
- RL §§ 43-46 Revisornævnet
- RL § 54, stk. 4, 1. pkt. Straf ved urigtige erklæringer

Det er en misforståelse, at revisor kan medvirke til alt i forbindelse med regnskabsmæssig assistance og be-

kræftes ligeledes af de bøder, der udskrives til revisor efter skattekontrolloven i forbindelse med opstilling af

skattemæssige opgørelser39.

Citat Det er ikke helt sjældent, at revisorer udtrykker, at de ”gik med til noget”, fordi der bare var

tale om en opgave om assistance.40

Dette er naturligvis ikke acceptabelt og kan skyldes at erklæringen ikke er omfattet af kvalitetskontrol, dog

kan revisorerne godt indbringes for revisornævnet samt blive erstatningsansvarlig ved overtrædelse af god

skik. Revisor skal i forbindelse med erklæringen, ISRS 4410 assistance med regnskabsopstilling, udarbejde

regnskaberne efter samme principper som reviderede regnskaber, dog er ansvaret begrænset grundet den mang-

lende sikkerhed i erklæringen.

Citat Hvis revisor er i god tro med hensyn til korrektheden af klientens oplysninger, er et erstatnings-

ansvar udelukket. Kan han imidlertid på grundlag af de for ham foreliggende oplysninger indse,

at regnskabet vil blive ukorrekt, må han tage passende forhold ellers er et ansvarsgrundlag til

stede41.

37 Seehausen, Jesper: Forbehold i revisionspåtegninger og andre erklæringer på årsrapporter – udvalgte problemstillin-
ger, side 7 af 20 B.84
38 Kiertzner, Lars & Hoff, Niklas Tullberg - Problemer fra revisor hverdag – Analyse, diskussion og svar S.69f. B.ingen
39 Andersen, Paul Krüger - Langsted, Lars Bo & Kiertzner, Lars (8. udgave) ISBN 978-87-619-3453-6: Revisoransvar
S.83/623 - B.70
40 Kiertzner, Lars & Hoff, Niklas Tullberg (1. Udgave/1. Oplag): Problemer fra revisors hverdag – Analyse,
diskussion og svar – S.56 B.ingen
41 Andersen, Paul Krüger - Langsted, Lars Bo & Kiertzner, Lars: Revisoransvar, S.359/ 623 B.70
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Det skal dog nævnes at revisor ikke kan tage forbehold i denne erklæring, men han har mulighed for at under-

søge området, så et forbehold udelukkes. Revisor kan vælge at gå højere op i graden af sikkerhed, så det er

muligt at udtrykke en konklusion med dertilhørende forbehold. Revisor kan afstå fra opgaven. Afslutningsvist

skal det bemærkes, at denne erklæring ikke er omfattet af revisionskontrol, men det kan ikke udelukkes, at det

sker med tiden.

7. Analysen

Analysen bygger på 314 selskaber, som er udvalgt pga. af deres soliditets- og likviditets-grad er under 6%

samt at egenkapitalen er lig med eller under selskabskapitalen. De 314 selskaber er analyseret for forskellige

områder med reference til Jesper Seehausen42 og afhandlingen fra 2013’s undersøgelser43. De 314 selskaber

undersøges dog via tre forskellige faktorer for at se om disse har påvirkning på kvaliteten og er, erklæringen,

uddannelsen og størrelsen på revisionskontoret.

For at skabe et overblik over populationerne opdeles selskaberne i ApS og A/S samt for at se om der er en

særlig fordeling af de forskellige typer af selskaber afsnit 7.2. Efterfølgende opdeles selskaberne på erklæ-

ringstyperne for at se om fordelingen svarer til normen og om den er repræsentativ dels i forhold til de tidligere

undersøgelser om manglende bemærkninger vedrørende going concern og alle selskaberne i Danmark. Derud-

over undersøges erklæringen fra de to andre faktorer uddannelse og om denne påvirker valg af erklæringen

samt om størrelsen på revisionskontoret påvirker valget af erklæring afsnit 7.3.

Den nemmeste måde at vurdere regnskabet er på baggrund af påtegningen, og om denne er modificeret eller

blank samt ledelsens bemærkninger til regnskabet, og derfor samles alle disse informationer og opstilles i

forhold til de tidligere undersøgelser. Derudover i forbindelse med undersøgelsen af de udsatte regnskaber er

der nogen regnskaber, som har bemærkninger og andre der ikke har, og disse kan beskrives af ledelsen eller

revisor. Alle bemærkninger opdeles i forbehold, supplerende bemærkninger og bemærkninger i regnskabet,

afsnit 7.4.

Afhandlingen er udsprunget af Jesper Seehausen44 og afhandlingen fra 201345, som har fokus på going concern

bemærkninger og derfor undersøges dette området nærmere. Har ledelsen beskrevet forholdet via ledelsesbe-

retningen eller en note og er der en supplerende bemærkning om dette, afsnit 7.4.2.

42 Kapitel - 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse B.62
43 Kapitel - 4.4. Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2013 B.71
44 Kapitel - 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse B.62
45 Kapitel - 4.4. Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2013 B.71
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Kapitaltabsbestemmelserne undersøges ligeledes ved om der er bemærkninger om dette i regnskabet fra ledel-

sens side eller revisor via supplerende bemærkning, hvilket sammenlignes med kapitaltab ifølge egenkapitalen,

afsnit 7.4.3.

Usikkerhed ved indregning og måling, undersøges og om ledelsen har beskrevet området samt om det er rele-

vant at beskrive området, hvilket det bør være ved indregning af aktiver til dagsværdi, da man aldrig kan

opgøre den eksakte pris, med mindre det faktiske afstås, og der derfor er en usikkerhed forbundet med værdien

til dagsværdi. Beskrives området i årsrapporten, har revisor henvist til området via en supplerende bemærk-

ning. Hvis aktivet ikke måles til dagsværdi, er der så fortaget afskrivninger, som tidligere har været et væsent-

ligt problem ifølge erhvervs og selskabsstyrelsen46, afsnit 7.5.

Bankgæld er et relevant område at undersøge, da banken kan være en væsentlige bruger af regnskabet. Hvor

mange af selskaberne har bankgæld og hvor meget gæld, har revisionserklæringerne den højeste bankgæld og

har regnskaber uden en erklæring bankgæld, afsnit 7.6.

Oplyser de selskaber, som har bankgæld, om gæld der forfalder efter 5 år. Oplyses der om pant og stemmer

den overens med, om der er bankgæld i regnskabet, samt om årets resultat kan dække den kortfristede del af

den langfristede gæld, afsnit 7.6.2.

7.2 Fordeling af selskaber på ApS og A/S

Jesper Seehausen og afhandlingen fra 2013 har fordelt deres stikprøver på ApS’er og A/S’er, hvilket denne

afhandling ligeledes har gjort for at skabe et overblik, og se om der er ændringer på området.

46 ERHVERVSSTYRELSEN – NOTAT (12. juni 2014): Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regn-
skabsårene 2010 og 2011 B.73
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Det fremgår at fordelingen er 90% anpartsselskaber 10% aktieselskaber, hvor fordelingen i de tidligere under-

søgelser har ligget på niveauet 80% / 20%, dvs. at denne stikprøve ikke afviger fra de tidligere undersøgelser.

Afhandlingens stikprøve har en højere andel af ApS end de foregående analyser, hvilket kan skyldes, at der er

fokus på soliditetsgrad på under 6% og et ApS derfor har en støre sandsynlighed for at blive udvalgt, da mini-

mumskapitalen i ApS’er er DKK 50.000 og A/S’er er DKK 500.000.

En balance på eksempelvis 1 mio., med ApS med en kapital på DKK 50.000, ville indgå i stikprøven, da det

giver 5%(50.000 / 1 mio. *100), hvorimod et A/S har en minimumskapital på DKK 500.000 ikke vil indgå i

fordelingen 50%(500.000/1 mio. * 100). Ifølge Jesper Seehausen er anpartsselskaber i en konstant i farezone

(going concerne problematik) grundet den lave kapital jf. 4.4 Revisors rolle i relation til going concern - En

undersøgelse af konkursramte.

A/S’er og ApS fordelt på erklæringstype, af tabel 7.2.3 ses det at A/S’er primært anvender revision med

17% og review anvendes med

14%, dog er der en stor usik-

kerhed forbundet med review,

og der er reelt kun tale om et

selskab. Det kan ligeledes kon-

stateres at A/S selskaber andra-

ger en lille andel med 1, 2, 1, 0

og 27, og det derfor er forbun-

det med stor usikkerhed at ud-

tale sig om disse A/S’er.

Procent Ingen
erklæring

Procent
Assistanceerklæri

ng

Procent
Reviewerklæring

Procent Udvidet
gennemgang

Procent
Revisionspåtegni

ng

A/S ApS
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A/S’er og ApS fordelt på uddannelse, af tabel 7.2.4 fremgår det, at statsautoriseret andrager den største andel

af A/S’er med 14%, hvilket er 4%-point over gennemsnittet på 10%.

A/S’er og ApS fordelt på revisionshus

størelse, af tabel 7.2.5 fremgår det at Big

4 andrager den største andel af A/S’er i

forhold til deres samlede antal selskaber i

stikprøven, og derefter falder andelen for

de forskellige størrelser af revisionshuse.

Afsluttende Sammenfatning på 7.2 Fordeling af

selskaber på ApS og A/S: A/S’er andrager en mindre

andel i denne afhandling end de tidligere analyser,

hvilket kan skyldes afhandlingens afgrænsning på so-

liditetsgrad på under 6%, som alt andet lige gør

ApS’er mere fremtrædende grundet den laver sel-

skabskapital. Erklæringen i A/S’er er primært revi-

sion med 17%. De revideres primært af statsautorise-

rede revisorer med 14%, fra Big 4 med 23%, og der-

efter falder de til 3% i ingen erklæring.

Procent
Ingen

Procent
Små

Procent Big
10

Procent
Big 6

Procent Big
4

A/S ApS

Procent Ingen
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7.3 Fordeling af selskaber på erklæringstype

Jesper Seehausen47 og afhandlingen fra 201348 har fordelt deres stikprøver på erklæringstyper, hvilket denne

afhandling ligeledes har gjort for at skabe et overblik, og se om der er ændringer på området. Derefter sam-

menlignes stikprøven med Revisor – Branchen 2014 nøgletal49, for at se om stikprøven er på niveau med de

tidligere år herunder 2012 og 2013. Herefter sorteres erklæringerne på uddannelsesniveau og afsluttes med en

opgørelse fordelt efter revisionshus størrelse.

Det skal dog nævnes, at afhandlingen for 2013, kapitel 4.4, kun har analyseret revision og review, og der kan

derfor ikke ses om der er sket en ændring på området i 2013. Ad 2014, der er sket en ny fordeling på typerne,

eksempelvis er revision faldet til 51% af populationen, hvilket er et stort fald i forhold til 2008 og 1. kvt. 2009,

hvilket andrager 47%-point samt 2011, 39%-point. Det tyder derfor på at selskaberne har valgt at benytte sig

af de andre erklæringstyper end revision, som nu er en mulighed for mange selskaber i Danmark i klasse B.

Udvidet gennemgang har ligeledes vundet indpas i de danske selskaber og andrager 9% af denne afhandlings

population, og har ikke tidligere været en del af de forrige undersøgelser. I følge FSR – Danske revisorers

nyhedsbrev den 05.09.201450 var der i 2013 udvidet gennemgang på 6% eller ca. 13.000 selskaber, der er ca.

200.000 selskaber som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang.

Reviewerklæringerne andrager 2% af denne stikprøve og er 1% over analysen fra 2008 og 1. kvt. 2009 og på

niveau med analysen fra 2011 med 2%, dog var der flere reviewerklæringer i afhandlingen fra 2013, hvilket

giver et fald på 3%-point, men denne fokuserer kun på revision og review.

Assistanceerklæringen har vundet stort indpas i selskaberne og andrager 26% af populationen i denne af-

handling, hvilket kun var med i analysen fra 2011 og er en stigning på 24%-point. Ingen erklæring andrager

47 Kapitel - 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse B.62
48 Kapitel - 4.4. Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2013 B.71
49 FSR – danske revisorer (ISSN-NR.: 2245-7534): Revisor – Branchen 2014 nøgletal B.85
50 FSR – danske revisorer (Pressemeddelelse d. 05.09.2014): 13.000 virksomheder vælger udvidet gennemgang B.77
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11% af denne population og er ligeledes en stigning i forhold til 2008 og 1. kvt. 2009 10%-point og 2011 5%-

point og trenden går i retningen af at flere fravælger revisor i stigende omfang.

Sammenfatning: Revision fravælges til fordel for andre erklæringstyper, som primært assistanceerklæringen

og ingen erklæring. Om det skyldes afhandlingens afgrænsning på soliditets- og likviditetsgraden på under 6%

og at disse selskaber fravælger revision for ikke at få anmærkninger i regnskaberne kan ikke siges, men ifølge

4.6 Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor51 er det ca. anmærkninger i hvert 5 selskab,

dvs. at minimum 8 af selskaberne af de 43 selskaber uden revisorer burde have en anmærkning. Revisor –

Branchen 2014 nøgletal fra FSR – danske revisorer, ISSN-NR.: 2245-753452, FSR – danske revisorer har

udarbejdet en overordnet opgørelse af de danske selskaber og fordelt dem på de forskellige erklæringstyper,

det er relevant i forbindelse med at konstatere trenden inden for erklæringerne, og hvilken der må vige for

andre.

Erklæring på årsrapporterne er fordelt efter årstal 2014, 2013 og 2012:

Ad revision, er faldende og et gået fra 86%, 73%, til 57% og 51% i afhandlingen og der er en klar tendens til,

at selskaber fravælger revision til fordel for andre erklæringstyper. Ad udvidet gennemgang, er stigende og

er gået fra 0%, 6% til 10% og 9% i afhandlingen. Ad review, er niveau på et konstant niveau på 2%. Ad

assistanceerklæringer, ses en klar stigende trend fra 3%, 11% til 19% og 27% i afhandlingen.

Ad ingen erklæring, er gået fra 9%, 8% til 11%. Stigningen kan skyldes de udvalgte selskaber, og at der

måske er en tendens til at selskaber med dårlige nøgletal fravælger revisor for at undgå bemærkninger. Ved en

nærmere analyse tilbage i tid har der været bemærkninger i nogle af regnskaberne, som tidligere har været

gennemgået af revisor. Ifølge 2014, afviger afhandlingen på revision og assistance. Revision fravælges til

fordel for assistance.

Sammenfatning: revision fravælges og assistance samt ingen erklæring vælges over tid. Ingen erklæring kan

skyldes ledelsens ønske om ikke at have anmærkninger i deres regnskaber, hvilket FSR – danske revisorer

51 FSR – danske revisorer og Experian (Pressemeddelelse d. 8.9.2014): B.78
52 FSR – danske revisorer (ISSN-NR.: 2245-7534):  Revisor – Branchen 2014 nøgletal B.85
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hentyder til i deres undersøgelse, og ikke kan afkræftes i denne undersøgelse. Se kapitel 4.6 Næsten hver femte

selskab fik en anmærkning fra revisor53. Derudover kan fravalget skyldes manglende finansiering af omkost-

ningen til revisor.

Erklæring på årsrapporterne er fordelt efter uddannelse, statsautoriseret, registeret og ingen revisor:

Ad Revisionspåtegningen, bliver oftest anvendt af statsautoriserede revisorer med 64% af selskaberne, og de

registerede bruger den kun i 42% af deres selskaber. Ad assistanceerklæringer, bliver oftest anvendt af

registerede revisorer med 44% af selskaberne og de statsautoriserede bruger den kun i 23% af deres selskaber.

Ifølge Problemer fra revisors hverdag – Analyse, diskussion og svar54, side 57”, som henviser til Analyse af

revisorerklæringer55 har registrerede revisorer markant højere andel af assistance. Hvilket ovenstående be-

kræfter.

Det ses at andre end godkendte revisorer underskriver regnskaber med noget som ligner en assistance erklæring

og er en overtrædelse af årsregnskabsloven § 135 a. dog er 3 af 314 selskaber er en begrænset lille andel på

1%. Ad Udvidet gennemgang og review, er stort set ens for begge typer af revisorer.

Sammenfatning: Registrerede revisorer underskriver oftest assistanceerklæringer uden sikkerhed med 44%,

hvor statsautoriseret revisorer gør det i 23%, hvilket er en forskel på 21%-point, hvilket næsten svarer til for-

skelle på revision med 22%-point, hvor de statsautoriserede revisorer andrager 64%.

53 FSR – danske revisorer og Experian (Pressemeddelelse d. 8.9.2014): B.78
54 Kiertzner, Lars & Hoff, Niklas Tullberg B.ingen
55 Johansen, Thomas Riise CBS og Kiertzner, Lars FSR (august 2014): Analyse af revisorerklæringer, S.9/40 B.60
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Erklæring på årsrapporterne er fordelt efter revisionshus størrelse:

Ad revisionspåtegningen i afhandlingens stikprøve, ses at Big 10 primært bruger revision i 90% af deres

erklæringer, dog er der en vis usikkerhed ved denne population, som kun er på 21 selskaber. Til gengæld er

Big 10 dem som mindst differerer sig på de forskellig erklæringstyper. Big 4 bruger den i 68% af deres sel-

skaber Big 6, 57% og små revisionskontorer i 48%. Revisionspåtegningen er fortsat den mest anvendte erklæ-

ring for revisorer i de forskellige segmenter og er 51% af den samlede stikprøve. Big 4 reviderer primært store

virksomheder, hvor revision er pålagt, og derfor giver det god mening, at de i de fleste tilfælde udarbejder

selskaber med revisionspåtegninger, da det formodes at mange klienter vælger dem for at få udarbejdet revi-

sion, og der var forventet at se en faldende kurve for revisionspåtegninger, men Big 10 bryder denne trend med

deres 90%, dog er Big 10 den mindste gruppe i denne stikprøve og ifølge stikprøven differentierer de sig ikke.

Ad udvidet gennemgang har Big 6 underskrevet denne erklæring i 29% af selskaberne, Big 4 i 14% og de

små revisionskontorer i 7% af selskaberne. Ad reviewerklæring har Big 6 brugt den i 7% af selskaberne og

de små i 3%. Review er den erklæring, som er brugt mindst med kun 2% af den samlede stikprøve.

Ad assistanceerklæringer har de små

revisionskontorer brugt denne i 42%,

hvilket er 15%-point over gennemsnit-

tet, Big 4 i 18% og Big 10 i 10% og ikke

godkendte revisorer i 9%. De små revi-

sionskontorer underskriver oftest via

assistanceerklæringer uden sikkerhed.

Sammenfatning: De små revisionshuse

er de største brugere af erklæringen as-

sistance inden for deres gruppe med en

andel på 42%, og de store underskriver

oftest revisionspåtegninger, hvor Big 4 andrager 68% hvilket er 17%-point over gennemsnittet.

Procent Ingen

Procent Små

Procent Big 10Procent Big 6

Procent Big 4

Revisionspåtegning Udvidet gennemgang

Reviewerklæring Assistanceerklæring

Ingen erklæring
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Afsluttende sammenfatning på 7.3 Fordeling af selskaber på erklæringstype: Assistanceerklæringen har

vundet større indpas i selskaberne med en andel på 27% af denne stikprøves population, som modsvares af at

revision kun andrager 51%. Assistance udarbejdes primært af de registrerede revisorer med 44% og af de små

revisionshuse med 42%. Revision udarbejdes primært af de statsautoriserede revisorer med 64%, og det er

primært de større revisionshuse som udfører revision, Big 4 underskriver oftest regnskaber med revision med

68% af deres selskaber. Der er en tendens til at der i fremtiden vil være flere selskaber med assistance frem for

revision, det kan dog ikke siges hvor fordelingen mellem de forskellige erklæringer ender.

11% af selskaberne har fravalgt revisor i disse udsatte selskaber, og kan måske forklares ved at ledelsen ikke

ønsker bemærkninger fra revisor, dette er tilfældet i nogen af regnskaberne, hvor ved et historisk review af

disse selskaber har der tidligere være bemærkninger fra revisor, og tesen fra FSR i kapitel 4.556 og 4.657 kan

ikke afkræftes.

7.4 Overordnet forbehold, supplerende og ledelsesbemærkninger

Det er relevant at opgøre hvor mange bemærkninger, som der indgår i de udvalgte 314 selskaber, og derfor er

dette samt sammenlignet med de tidligere undersøgelser på området. Af nedenstående tabel ses det at afhand-

lingens stikprøve har væsentlige mindre forbehold end de tidligere undersøgelser, dog skal afvigelse ses i

sammenhæng med at de tidligere analyser har undersøgt selskaber, som er gået konkurs, og der bør derfor være

bemærkninger i disse regnskaber. Det er et problem, at der i 2008-2009 er 40% af selskaberne uden bemærk-

ninger, og i 2011 er denne faldet til 26%, og der er en retning af at revisorerne er blevet bedre til at rapportere

i deres påtegninger.

56 4.5 Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013 årsregnskaberne B.81
57 4.6 Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor B.78
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Ad 2014 er det mest relevant at fokusere på ”2014 udvidet”, da bemærkninger fra ledelsen ikke indgår i de

tidligere analyser og andrager en stor del af rapporteringen, og hvis disse bemærkninger undlades ville det ikke

være retvisende for om selskaberne overholder god regnskabsskik. 53% af selskaberne har ingen bemærknin-

ger, hvilket andrager 166 selskaber dvs. 47% af selskaberne indeholder bemærkninger til brugerne af regnska-

berne. Den næststørste gruppe er ledelsesbemærkninger med 26%, og det kan ikke konkluderes om selskaberne

i 2008-2009 og 2011 ikke indeholdt ledelsesbemærkninger, men der er en klar indikation på at selskaberne

undgår revisionsbemærkninger ved selv at beskrive områderne og må betegnes som god regnskabsskik, men

det er interessant at se, om der er flere bemærkninger i de selskaber, hvor revisor har påført en erklæring.

Sammenfatning: I afhandlingens stikprøve er der færre bemærkninger end i de tidligere undersøgelser. De

tidligere undersøgelser er af selskaber, som er gået konkurs, og der burde være en bemærkning. Hvis ledelsens

bemærkninger inddrages falder de blanke selskaber uden anmærkninger til 166 selskaber eller ca. halvdelen

af selskaberne.

Der er ikke tidligere i de tidligere Jesper Seehausen undersøgelser er undersøgt for ledelsesbemærkninger,

disse andrager i denne undersøgelse 26% og er derfor ikke en uvæsentlig faktor, som inddrages i denne af-

handling, de vil dog fremgå af den næste undersøgelse af Jesper Seehausen og FSR.

Bemærkninger i årsrapporten fordelt efter erklæringstype: af tabel 7.4.3 fremgår bemærkningerne i regn-

skaberne er sorteret efter følgende områder: Forbehold, supplerende- eller regnskabsbemærkninger.

Ad forbehold: I stikprøven er der udtrukket 20 selskaber, hvoraf 11 af dem har forbehold og 7 selskaber uden

forbehold, men hvor de burde fremgå.

Ad de 11 selskaber med forbehold er de fordelt på følgende områder:

- Forbehold for going concern, 1
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- Forbehold - værdiansættelse vedr. kapitalandel, 3

- Forbehold - værdiansættelse af ejendom, 6

- Forbehold - indregning af gældseftergivelse før tid , 1

Hvor den primære grund til forbehold er værdiansættelse af ejendomme og going concern kun fremgår i et

regnskab af de 314 selskaber, hvilket ikke var som forventet pga. udvælgelsen af selskaberne med en soliditets-

og likviditetsgrad på under 6%.

Ad de 7 selskaber uden forbehold er selskaberne analyseret nøje:

- 1 stk.) Supplerende bemærkning som forbehold, vedrørende going concern. B.42

- 1 stk.) Der er going concern problemer i selskabet, da det ikke kan betale sine regninger og kredito-

rerne er stigende. B. 43

- 2 stk.) Manglende bemærkning vedrørende going concern bemærkning i det overliggende holdingsel-

skab, som finanser dette selskab. B.39

- 1 stk.) Fejl i primtal på ca. 1 mio. grundet manglende nedskrivning af negativ kapitalandel, dog kor-

rigeret i år. B.53

- 1 stk.) Manglende afskrivninger på ejendommen samt tilgange på ejendommen hvert år. B.56

- 1 stk.) Vedrørende tilgodehavende hos dattervirksomhed, kapitalandelen er nedskrevet til DKK 0,

men tilgodehavendet er ikke nedskrevet, værdi i regnskabet DKK 717.330 og bør nedskrives med

DKK 568.778. fremgår i en assistancepåtegning, og revisor burde have trukket sig fra opgaven eller

gået op i sikkerhedsgraden, så et forbehold kunne udtrykkes. B.55

Ad supplerende bemærkninger, det skal nævnes, at der tages udgangspunkt i de tilfælde, hvor der kunne

tilføjes en supplerende bemærkning, og det ikke nødvendigvis er et udtryk for, at der skal være en supplerende

bemærkning. De er udvalgt pga. at regnskabet indeholder en bemærkning, som revisor kunne henvise til via

sin påtegning, men det tyder på at revisorer er tilbageholdende med disse bemærkninger og henvisninger, da

bemærkninger i påtegningen sender et negativt signal til brugerne af regnskaberne, og disse ikke altid forstår

betydningen af disse bemærkninger og derfor kan komme til at overtolke disse jf. 4.8 Eksisterer der en for-

ståelseskløft vedrørende going concern?58.

Supplerende bemærkninger går fra review med 57% til revision 27% og der er en tendens til at en høj erklæring

mindsker de supplerende bemærkninger. I Review er der reelt kun tale om 4 selskaber, og der henvises til

usikkerhed ved stikprøven.

58 Lund, Anders cand.merc.aud. og Warming-Rasmussen, Bent, ph.d.– (RR.2015.10.0062): B.72
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Af assistanceerklæringerne har 1% eller et selskab en supplerende bemærkning, hvilket ikke er muligt, da der

ikke udtrykkes delkonklusioner eller samlede konklusion er i assistancepåtegninger59, se eventuelt 6.5 Assi-

stance med regnskabsopstilling ISRS 4410 for indblik. Men da en del selskaber er klassificeret som irrelevante

vedrørende supplerende bemærkninger korrigeres de supplerende bemærkninger, hvilket ikke ændrer retnin-

gen som fortsat går fra review til revision, og der er forsat en tendens til at en højere sikkerhed i erklæringen

giver mindre supplerende bemærkninger. Ad bemærkninger i regnskabet, det ses at under revision gives der

52% bemærkninger i regnskabet, hvilket er 10%-points over gennemsnittet på 42%, hvorimod ingen erklæring

andrager kun 27%. Der er en klar tendens til at de selskaber, som får revision har flere bemærkninger i regn-

skabet og at disse falder som sikkerhed i erklæringerne falder.

- Der fremgår derfor flest bemærkninger i revisionspåtegningerne, og det tyder på at erklæringen har

betydning for regnskabskvaliteten.

Sammenfatning: Det kan ikke siges, om der burde være flere forbehold i populationen, da de kun kan oplyses

i de tilfælde, de kan vurderes af regnskabet. Det at fejl kan vurderes på regnskabsniveau må skyldes omfattende

sjusk eller manglende kompetencer hos den underskrivende revisor. Hvilket indikerer at ISA standarderne ikke

er anvendt i udarbejdelse af disse regnskaber. Ved en søgning på disse revisorer har nogen fået påtaler fra

revisortilsynet, og en er ekskluderet af FSR i marts 2014, hvilket indikerer, at der er problemer med nogle

revisorer, men at FSR ligeledes har fokus på det, og at der bliver taget hånd om de revisorer, som ikke opfylder

god regnskabsskik, hvilket er en indikation på, at de ikke overholder god revisionsskik. Der er en tendens til

at supplerende bemærkninger oftest fremgår i de lavere sikkerhedsgrader i revisorpåtegninger. Der fremgår

ikke så mange supplerende bemærkninger i regnskaberne og det tyder på at disse er udskrift med bemærkninger

fra ledelsen, og det formodes til dels at skyldes forståelseskløften mellem revisor og bankfolk60, som er en

meget væsentlig bruger af erklæringen. Bemærkninger i regnskabet fremgår oftest i revion og mindst i ingen

erklæring. Revisor er skyld i, at der er flere bemærkninger i regnskabet, da de kan assistere deres klienter i

regnskabsudarbejdelse.

59 Kiertzner, Lars & Hoff, Niklas Tullberg Problemer fra revisors hverdag – Analyse, diskussion og svar S.70 B.ingen
60 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going concern? B.72
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Bemærkninger i årsrapporterne er fordelt efter uddannelse, statsautoriseret, registeret og ingen revisor:

Ad Forbehold, fremgår det, at de statsautoriserede revisorer oftest benytter forbehold, hvor de registrerede

ikke har nogen forbehold i deres regnskaber, men der kunne have fremgået forbehold i 2% af de registrerede

og 3% af de statsautoriserede revisorers regnskaber. Registrerede revisorer andrager 84 selskaber mod de stats-

autoriserede revisorer med 195 selskaber dvs. at de registrerede andrager 43%(84/195*100) af de statsautori-

serede revisorer, hvilket kunne indikere, at de burde have flere forbehold statistisk set, 43% forbehold er ca. 5

og der manglede 2 forbehold i regnskabet. Om det er et tilfælde eller ej kan ikke siges, men det er en pudsig

sammenhæng.

- Det er indikationer på at uddannelse påvirker god regnskabskvalitet, da der er flere forbehold i de

statsautoriseredes regnskaber.

Ad Supplerende bemærkninger, har de godkendte lige mange bemærkninger med 20%, hvor ingen revisor

andrager 3%, der burde ikke være supplerende bemærkninger i regnskaber uden revisorer, men skyldes at

nogle ikke godkendte revisorer har indsat en erklæring.

Det ses ligeledes at statsautoriserede revisorer ikke henviser i 23% af deres regnskaber til ledelsens bemærk-

ninger, hvor de registrerede kun mangler denne henvisning i 6% af deres regnskaber. Korrigeret har de stats-

autoriserede 46% bemærkninger og de registrerede 77%, hvilket er en forskel på 31%-point, og de registrerede

har klart flest supplerende bemærkninger i deres regnskaber.
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- Det er indikationer på at uddannelse påvirker hvorvidt man henviser via supplerende bemærkninger

og en højere uddannelse føre til mindre henvisning via de supplerende bemærkninger, men flere be-

mærkninger i selv regnskabet.

Ad bemærkninger i regnskabet, har de statsautoriserede flest bemærkninger med 52%. De registrerede re-

visorer har kun bemærkninger i 27% af selskaberne. Ingen revisor har bemærkninger i 23% af selskaberne, og

der kunne have været tilføjet yderligere bemærkninger i 71% af selskaberne.

- Det er indikationer på at uddannelse påvirker god regnskabskvalitet, da der er flere bemærkninger i

statsautoriseredes regnskaber, og der på denne måde undgås supplerende bemærkninger.

Sammenfatning: De registrerede revisorer er mere tilbageholdne med deres forbehold, hvilket ligeledes be-

kræftes i afhandlingen 4.3 Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte

virksomheder i 2013 og Jesper Seehausen, nævner at de statsautoriserede revisorer kan være ”dygtigere” grun-

det deres faglige forudsætninger. De registrerede revisorer er dog mest flittige i brugen af supplerende be-

mærkninger (S. Ja), men det er ikke en fordel for ejeren af regnskabet, da brugerne herunder bankfolk, over-

tolker disse supplerende bemærkninger jf. 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going concern?61

Afslutningsvis kan det siges, at de statsautoriserede revisorer oftest har bemærkninger i regnskabet. De regi-

strerede revisorer oftest ikke har bemærkninger og er på niveau med ingen revisor. Se eventuelt i trekanten

hvor (B. Nej) indikerer manglende bemærkninger i regnskabet, hvor de registrerede og ingen revisor topper.

61 Lund, Anders cand.merc.aud. og Warming-Rasmussen, Bent, ph.d.– (RR.2015.10.0062): B.72
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Bemærkninger i årsrapporterne er fordelt efter revisionshus størrelse:

Ad ingen revisor, er der ikke taget stilling til forbehold og supplerende bemærkninger, dog kan det nævnes,

at disse regnskaber er meget mangelfulde og ofte ikke muligt at vurdere regnskabet pga. de mangelfulde in-

formationer, dog har en ikke godkendt revisor taget supplerende bemærkning vedrørende kapitaltabsbestem-

melserne. FSR – danske revisorers undersøgelser omkring den manglende kvalitet når revisorens mangler ikke

er uberettiget, se 4.5 Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013

årsregnskaberne FSR - danske revisorer og 4.6 Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor.

Ad forbehold, fremgår de oftest i Big 6 med 11%, derefter Big 4 med 8%, og der er en retning for disse

forbehold, da de større huse har flere forbehold end de mindre revisionskontorer. Det relevante i denne opgø-

relse er dog, at de små andrager 100% af de manglende forbehold! Dette berettiger den hårde kurs over for de

små revisionskontorer, som føler sig forfulgt jf. Analyse af revisorerklæringer af CBS og FSR62 og er beskre-

vet i kapitel 2.2 Indledning. De små andrager de 1 % af forbeholdne, hvilket er en meget lille del, taget i

betragtning af at de andrager 49%(155/314*100) af den samlede population, dog andrager de 100% af de

manglende forbehold, og hvis de havde taget forbehold ville yderligere 5%(7/155*100) af deres regnskaber

have forbehold. Det skal nævnes, at det ene forbehold vedrører en assistance påtegning, hvor der ikke kan

gives forbehold, dog skal revisor opstille disse regnskaber med en vis skepsis, og hvis det på regnskabsniveau

62 Johansen, Thomas Riise CBS og Kiertzner, Lars FSR (august 2014): Analyse af revisorerklæringer S.9/40 B. 60



Side 48 af 83

kan konstateres, at regnskabet ikke er retvisende, er det en grov fejl, og objektivt er det en overtrædelse af god

revisorskik, men om det subjektivt ville føre til kritik, kan ikke siges på regnskabsniveau.

Ad supplerende bemærkninger, er disse oftest i Big 6 og mindst i Big 10, med undtagelse af ingen revisor

på 3%, selv om der ikke burde være supplerende bemærkninger i regnskaber uden en godkendt revisor. For at

se det reelle billede korrigeres opgørelsen, da disse kun kan fremstå såfremt ledelsen har en bemærkning i sit

regnskab, og IR er fjernet fra opgørelsen. Big 6 rapporter er oftest med 73% derefter de små med 64%, og der

er ikke nogen trend eller retning, og området kan ikke bruges til at sige noget om revisionshus størrelserne.

Ad bemærkninger i regnskabet, fremgår disse oftest i Big 4 med 58% som procentvist falder i takt med

størrelsen på revisionskontoret og ender på 23% i regnskaberne uden en revisor tilknyttet. Men giver ikke et

retvisende billede af det faktiske forhold og derfor korrigeres opgørelsen, Big 4 topper listen med 63%, og der

er en klar trend mod ingen revisor på 24%, hvilket viser at antallet af bemærkninger i regnskabet er påvirket

af størrelsen på revisionskontoret.

- Dette indikerer at størrelsen på revisionskontoret påvirker regnskabskvaliteten via regnskabsbemærk-

ninger.

Sammenfatning: Big 6 har oftest forbehold med 11%,

hvilket er 7%-point over gennemsnittet. Dog er der en

vis usikkerhed ved denne gruppe. Big 4 har næst højeste

antal forbehold med 8%, hvilket er 4%-point over gen-

nemsnittet på 4%. De små revisionskontorer har kun

1% forbehold, hvilket er 3%-point under gennemsnittet

på 4%, dog andrager de små 5% af alle de 100% mang-

lende forbehold, og der er derfor indikationer på at de

små revisionshuse ikke overholder god revisionsskik,

hvilket er i overensstemmelse med de seneste kvalitets-

kontroller, hvor det primært er små virksomheder, der

lukker. Der er derfor fortsat behov for en strammere kurs over for de små revisorer, da der fortsat er problemer

i dette segment, og den rejste kritik af de små revisorer er ikke ubegrundet, men skyldes nok primært uviden-

hed, og er en af grundende til at FSR afholder en del informationskurser.

Big 4 har oftest bemærkninger i regnskabet med 58%, og er derefter faldende efter revisionshus størrelse. Big

4 har i højere grad brugt regnskabet til at rapportere om selskabet frem for supplerende bemærkninger. Hvilket

formodes at skyldes kløften mellem revisor og regnskabslæsere63.

63 Kapitel - 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going concern? B.72
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Afsluttende Sammenfatning på 7.4 Overordnet forbehold, supplerende og ledelsesbemærkninger: Af-

handlingsstikprøve har kun 11 forbehold, dog ved en nærmere analyse af de resterende selskaber burde der

mindst være yderligere 7 forbehold. Ved et nærmere blik på disse revisorer, som mangler kritiske bemærknin-

ger i deres regnskaber, har de fået anmærkninger i revisortilsynet, og en er blevet ekskluderet af FSR, hvilket

tyder på at kontrolsystemet virker, og at den offensive kurs mod revisorer er berettiget.

Statsautoriserede revisorer rapporterer oftere via forbehold end de registrerede revisorer, hvilket ligeledes var

tilfældet i 4.4. Revisors rolle i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i

2013. Det overraskende er dog, at de registrerede ikke har nogen forbehold, dog ved en nærmere analyse af

deres regnskaber, er der klare indikationer på manglende forbehold, og der kan derfor rejses kritik af de regi-

strerede revisorer, men denne uddannelse er afskaffet, og det er nu kun muligt at uddanne sig til statsautoriseret

revisor, men der er ligeledes mangler i de statsautoriserede revisorer, hvor der er forbehold i 6% af deres

regnskaber, men mangler i forbehold i 3% af deres regnskaber. De manglende forbehold er i de små revisions-

kontorer, hvilket berettiger den hårde kurs over for de små revisorer.

Beskrivelser i regnskabet sker primært i Big 4 regnskaberne med 58%, og falder procentvist mod ingen revisor,

som kun har bemærkninger i 23% af regnskaberne.

Dog kan ledelsesbemærkningerne ikke sammenlignes med de tidligere analyser, da disse kun har fokuseret på

revisor, om hvorvidt revisor har modificeret sin påtegning. Om mange af de tidligere regnskaber har haft be-

mærkninger i regnskabet er yderst relevant, da kritikken af revisor blive mindre i de tilfælde at usikkerheden

er beskrevet i regnskabet. Ifølge Jesper Seehausen er der ikke i de tidligere undersøgelser undersøgt for regn-

skabsbemærkninger, men vil fremgå i den næste undersøgelse.

7.4.2 Bemærkninger vedrørende going concern/fortsat drift.

Forbehold vedrørende going concern er undladt, da der kun var 1 forbehold vedrørende going concern, der-

imod er der fokus på ledelsesberetningers bemærkninger og note i regnskabet vedrørende going concern/fortsat

drift. Derudover oplyses der om revisor henviser til going concern bemærkningen fra sin påtegning, hvilket er

et krav. Ifølge ISA 570 pkt. 19 fremgår det, at revisor skal henlede opmærksomheden på området for regn-

skabsbrugeren, og objektivt er det en overtrædelse af god revisionsskik. Om det ligeledes subjektivt er en

overtrædelse kan ikke vurderes, og det må være op til revisionsnævnet at vurdere disse tilfælde. Dog er god

revisionsskik som regel meget striks. Det kan ikke undersøges, om der burde være going concern bemærknin-

ger i regnskabet, da selskabet kan være understøttet af ejer, og dette kan ikke vurderes på regnskabsniveau.

Ifølge Finansielle Forretninger og Rådgivning Erhverv 6.udgave, 2014, så fremgår følge citater af side 64

af 216: Der er dog flere eksempler på, at revisor har afgivet blank revisionspåtegning, hvorefter virksomheden
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kort efter er gået konkurs. Dette fremgik ligeledes af de tidligere undersøgelser, eksempelvis af Jesper See-

hausen undersøgelser64.

Et “going concern-forbehold” har som oftest meget alvorlige konsekvenser for virksomheden. Revisor vil der-

for være meget tilbageholdende med en sådan påtegning, for det er jo ikke revisors opgave at lukke virksom-

heden. Konsekvensen er, at banken selv meget nøje må vurdere virksomhedens overlevelsesevne. Banken har

derfor en antagelse af at revisor er tilbageholdende med deres bemærkninger, hvilket det godt kunne tyde på.

Ifølge Jesper Seehausens undersøgelser er der sket en fremgang i disse bemærkninger og det har ligeledes

været et fokus område for FSR, der har iværksat en del initiativer såsom kurser og anden vejledning omkring

going concern, som ifølge Jesper har forbedret antallet af bemærkninger.

Going concern bemærkninger i årsrapporten fordelt efter erklæringstype: af tabel 7.4.2.2, fremgår hvor

going concern bemærkninger i regnskaberne fremgår: ledelsesberetningen, note eller som supplerende be-

mærkning, forbehold er undladt, da stikprøven kun indeholder ca. 10 forbehold.

Ad going concern bemærkning i ledelsesberetningen, fremgår den oftest i review med 43%, dog er der stor

usikkerhed ved denne population og fordelingen er meget tæt på 50/50. Revision har den næsthøjeste procent

på 16 og det ses tydelig hvordan procenten falder som sikkerhed i erklæringerne falder. Ingen erklæring har

kun bemærkningen med i 3%.

- Going concern bemærkning er præget af erklæringens sikkerhed.

Ad noten vedrørende going concern, bruges denne type oftest med 15%, hvilket skyldes at revisorer ikke

reviderer ledelsesberetningen, og derfor flyttes bemærkningerne til en note, som der så henvises til. Review er

64 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse B.62
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igen topscorer og forkastes ligeledes. Udvidet gennemgang topper listen med 17%, hvorefter revision har 16%

og procenterne falder som sikkerheden i erklæringerne falder.

Ad going concern bemærkninger i note eller ledelsesberetningen, som opsamler bemærkningerne fra de to

ovenstående for at få en totalt oversigt over going concern bemærkningerne. Review forkastes. I revisionser-

klæringerne fremgår bemærkningerne i 19%. Derefter ses igen en tendens til at procenten falder, som sikker-

heden falder i erklæringerne, hvilket ligeledes var tilfældet i de to ovenstående opgørelser, og derfor fortsat er

gældende i total opgørelsen. Ingen erklæring slutter på 3%, hvilket er 14%-point under gennemsnittet på 17%.

- Going concern bemærkning er præget af erklæringens sikkerhed.

Ad supplerende bemærkninger, som kun kan anvendes, hvis ledelsen selv har beskrevet forhold i ledelses-

beretningen eller som en note, hvis ikke skal det beskrives i et forbehold. Review topper listen med 43%.

Udvidet gennemgang topper listen med 17%, og revision kun med 14%, og gennemsnittet er på 10%. Supple-

rende bemærkninger bør ikke fremgå i ingen erklæring, da der ikke er en erklæring, i assistance må der ligele-

des ikke fremgå bemærkningerne i erklæringen, men kan opfordre ledelsen til at beskrive usikkerheden i regn-

skabet, eller revisor kan trække sig fra opgaven, se eventuelt ”6.5 Assistance med regnskabsopstilling ISRS

4410”, for dokumentation på, at supplerende bemærkninger ikke må fremgå af assistancepåtegningen.

Ad supplerende bemærkninger, korrigeret, fremgår sammenhængen mellem bemærkningerne om going

concern og supplerende bemærknin-

ger, som ifølge ISA 570 pkt. 19, skal

fremgå som en supplerende bemærk-

ning, se eventuelt 6.4 Going con-

cern/fortsat drift, for nærmere beskri-

velse. I revisionspåtegningen er der

kun henvist i 73%, faktisk kun 70%,

da en supplerende bemærkning er

brugt frem for et forbehold se 7.4

Overordnet forbehold, supplerende

og ledelsesbemærkninger. I revisi-

onspåtegningen er de supplerende be-

mærkninger om going concern ikke henvist i 30%, hvilket er et problem, da det er en overtrædelse af ISA 570

pkt. 19. Det kan dog ikke siges om det ville være en bagatel fejl, og den ikke ville føre til bøde mv.

Procent Ingen
erklæring

Procent
Assistanceerklæ

ring

Procent
Reviewerklæring

Procent Udvidet
gennemgang

Procent
Revisionspåtegn

ing

G.N. Ja
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Sammenfatning: Review skiller sig væsentlig ud fra de andre erklæringstyper, men er præget af stor usikker-

hed og forkastes. Revisionserklæringerne har flere bemærkninger end de resterende typer, og der er en sam-

menhæng mellem sikkerheden i erklæringen og den procentmæssige andel af bemærkningerne, som går fra

revision med 19% til ingen erklæring på 3%. Det kan derfor siges at erklæringens sikkerhed påvirker regn-

skabskvaliteten.

Ifølge 4.5 Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregn-

skaberne FSR - danske revisorer, retter revisor mange fejl i årsrapporterne og det tyder denne undersøgelse

ligeledes på, da forskellen mellem revision og ingen er 14% point og bemærkningerne kun fremgår i 3% af

ingen erklæringerne.

Ifølge 4.6 Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor65, undlades revisor for at undgå kritiske

bemærkninger, og det nævnes at der er sket et fald på 10%-point i regnskaber uden revisor. I revisionspåteg-

ningen er de supplerende bemærkninger om going concern ikke henvist i 30%, hvilket er et problem, da det er

en overtrædelse af ISA 570 pkt. 19. Det kan dog ikke siges, om det ville være en bagatelfejl, og den ikke ville

føre til bøde mv.

Going concern bemærkninger i årsrapporten fordelt efter uddannelse, statsautoriseret, registreret og

ingen revisor: af tabel 7.4.2.3, ses supplerende bemærkninger at registrerede revisorer har 12(7+5) selskaber,

men at der kun er 11 selskaber under ”Going concern bemærkning i note eller ledelsesberetningen”, hvilket

skyldes at en registreret revisor har brugt en supplerende bemærkning som et forbehold.

65 FSR – danske revisorer og Experian (pressedeles d. 8.9.2014) B.78
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Ad going concern bemærkning i ledelsesberetningen, er den i gennemsnit med i 13% af regnskaberne og

fremgår i 17% af de statsautoriserede revisorers regnskab, og der er en trend, som går fra de statsautoriserede

til ingen revisor.

- Dette indikerer at uddannelse har en påvirkning på going concern bemærkningen.

Ad note vedrørende going concern, er den i gennemsnit med i 15% af regnskaberne og fremgår i 17% af de

statsautoriserede revisorers regnskab, og der er en trend som går fra de statsautoriserede til ingen revisor.

- Dette indikerer at uddannelse har en påvirkning på going concern bemærkningen.

Ad going concern bemærkning i note eller ledelsesberetningen, er den i gennemsnit med i 17% af regnska-

berne og fremgår i 21% af de statsautoriserede revisorers regnskab, og der er en trend som går fra de statsau-

toriserede til ingen revisor.

- Dette indikerer at uddannelse har en påvirkning på going concern bemærkningen.

Ad Supplerende bemærkning, korrigeret, er den i gennemsnit med i 58% af regnskaberne og de statsauto-

riserede revisorer er på niveau med gennemsnittet. De registrerede har bemærkningen i 64%.

- De registrerede bruger oftest supplerende bemærkninger

Sammenfatning: De statsautoriserede bruger

ikke note going concern i alle tilfælde, da de

kun har 17% under noter, men 21% i alt., dvs.

at de nøjes med en bemærkning under ledelses-

beretningen. De registrerede revisorer bruger

noten med 100%, men der er en forskel på 8%-

point mellem de to typer af revisorer og de

statsautoriserede rapporterer derfor oftest om

going concern i regnskaberne, hvilket ligeledes

var tilfældet i afhandlingen 4.3. Revisors rolle

i relation til going concern - En undersøgelse

af konkursramte virksomheder i 2013, det kan

dog ikke udledes om registrerede revisorer undlader at bruge bemærkningen eller det skyldes tilfældigheder.

De registrerede revisorer henviser oftest til going concern beskrivelser, dog hvis dette tal korrigeres for den

supplerende bemærkning, som er et forbehold er det 55%(6/11*100), og statsautoriserede revisorer henviser

derfor oftest til going concern bemærkningerne med 58%, dog er forskellen minimal med en afvigelse på 3%-

point.
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- Der er en sammenhæng mellem erklæringssikkerhed og regnskabskvaliteten.

- Der er en sammenhæng mellem uddannelsen og regnskabskvaliteten.

Going concern bemærkninger i årsrapporten er fordelt efter revisionshus størrelse:

Ad Going concern bemærkning i ledelsesberetningen, fremgår i gennemsnit med 13% og oftest i Big 6 med

32% og de små med 14%, og der er ikke en fordeling fra Big 4 til ingen revisor, som man kunne tro, og derfor

tyder det ikke på at størrelsen på revisionshus har betydning. Dette var ellers tilfældet under 4.4. Revisors rolle

i relation til going concern - En undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2013 - f. Revisionshus. Men

de undersøgte selskaber som var gået konkurs. Big 10 skiller sig dog uheldigt ud med at være på niveau med

ingen revisor!

Ad noten vedrørende going concern, følger samme trend, dog er gensnittet 15%, hvilket ligeledes burde

være tilfældet, da revisor ikke længere reviderer ledelsesberetningen, og den ikke er en del af årsregnskabet,

men af årsrapporten. Dog er det god skik altid at have en ledelsesberetning, selvom dette ikke er et krav i klasse

B. Selskabets væsentligste aktivitet skal oplyses og kan gøres som en note eller indgå i ledelsesberetningen.

Ad going concern bemærkninger i note eller ledelsesberetningen, følger samme trend som de ovenstående

og Big 6 har oftest going concern bemærkninger med i deres regnskaber og gennemsnittet er på 17%, hvor Big

10 er på niveau med ingen revisor, hvilket ikke er en god indikation, dog kan det være at Big 6 regnskaber

skiller sig positivt ud fra de andre, men de er ligeledes omfattet af de samme udvælgelseskriterier vedrørende

likviditets- og soliditets-graden.
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Ad supplerende bemærkninger, Big 6 andrager 36% af deres regnskaber en supplerende bemærkning, og de

små ligger på 10%, hvilket ligeledes er gennemsnittet. Big 4 og Big 10 har kun 4% supplerende bemærkninger

vedrørende going concern.

Ad supplerende bemærkninger, korrigeret, Hen-

viser Big 10 og 6, 100% til deres going concern be-

mærkninger, hvorimod Big 4 ikke henviser i 36% og

de små i 17%.

Sammenfatning: Big 6 har oftest going concern be-

mærkninger i regnskaberne med 36% og de små re-

visorer har den næsthøjeste med 9%.

Big 4 henviser ikke til going concern bemærkninger

fra deres påtegning i 36% af de relevante tilfælde,

hvilket formodes at være en bevidst handling og ikke

en forglemmelse, hvor de små ikke henviser i 17%

af de relevante tilfælde.

Ifølge ISA 570 om fortsat drift (Going concern), pkt. 19, skal revisor henvise til going concern bemærkningen

i regnskabet.

Big 6 rapporterer oftest om going concern med 36% i alt bemærkninger mod et gennemsnit på 17%, hvilket er

19%-point over gennemsnittet.

Afsluttende Sammenfatning på 7.4. Bemærkninger vedrørende going concern/fortsat drift: Erklæringen

revision har flest bemærkninger vedrørende going concern med 19%, og ingen revisor har kun 3%, bemærk-

ninger og formodes at være grunden til at disse selskaber fravælger revisor, da gennemsnittet er på 17%. Det

er derudover relevant at nævne, at der kun er henvist til den supplerende bemærkning i 70% af revisionspåteg-

ningerne. De statsautoriserede rapporterer derfor oftest om going concern i regnskaberne, hvilket ligeledes var

tilfældet i afhandlingen ”4.3. Revisors rolle i relation til going concern --- En undersøgelse af konkursramte

virksomheder i 2013”. Det kan dog ikke udledes om registrerede revisorer undlader at bruge bemærkningen

eller det skyldes tilfældigheder. De statsautoriserede revisorer henviser oftest til going concern bemærknin-

gerne med 58%, dog er forskellen minimal med en afvigelse på 3%-point.

Big 4 overstiger kun Big 10 og ingen revisorer i forbindelse med rapportering omkring going concern.

Big 4 henviser ikke til going concern bemærkninger fra deres påtegning i 36% af de relevante tilfælde, hvilket

formodes at være en bevidst handling og ikke en forglemmelse, hvor de små ikke henviser i 17% af de relevante
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tilfælde. Ifølge ISA 570 om fortsat drift (Going concern), pkt. 19, skal revisor henvise til going concern be-

mærkningen i regnskabet. Den manglende henvisning kan skyldes 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft ved-

rørende going concern?, bankfolk forstår ikke altid de supplerende bemærkninger og derfor kan komme til at

afvise et regnskab, som de ikke burde afvise pga. af revisor rapportering, hvilket gør at revisor er tilbagehol-

dende med deres rapportering til skade for regnskabsbrugerne.

7.4.3 Bemærkning vedr. kapitaltab

Indeholder beskrivelse af kapitaltabsbestemmelserne, og fremgår af kapitaltabsbemærkningerne i regnska-

berne. Oplyser revisor om kapitaltab i regnskabet via en supplerende bemærkning. Er der faktisk kapitaltab i

regnskabet.

Kapitaltabsbestemmelserne omhandler at ledelsen skal afholde generalforsamling seneste 6 måneder efter at

tabet konstateres eller burde være konstateret jf. SEL § 119, dvs. i år 2 er bemærkningen ikke længere relevant,

dog skal ledelsen beslutte om selskabet skal opløses eller fortsætte, da det ikke er tilladt at drive selskabet for

kreditorernes regning, som følge af at selskabets kapitalstruktur altid skal være forsvarlig, og ledelsen må ikke

påføre selskabet yderligere forpligtelser, som det realistisk ikke kan dække, dog kan det ikke siges hvornår

dette er tilfældet, men reglerne fremgår af selskabsloven:

- Bestyrelsen jf. SEL § 115, stk. 1, punkt 5
- Tilsynsrådet jf. SEL § 116, stk. 1, punkt 5
- Direktionen jf. SEL § 118, stk. 2.

Supplerende revisionsbemærkninger er derfor kun relevant i de tilfælde, hvor ledelsen ikke har taget stilling

til om selskabet skal fortsætte eller opløses. En beslutning om at ledelsen forventer at egenkapitalen reetableres

via fremtidig indtjening bevirker, at der ikke skal oplyses om dette område. Det er dog ikke muligt at under-

søge, men det kan konstateres om disse bemærkninger fremgår af regnskabet, og om der er henvist til disse.

IR dækker over de tilfælde, hvor det ikke er første år eller kapitalen ikke er tabt.

I 4.3 Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse66 er der kapitaltab i 61% af de

konkursramte selskaber og denne stikprøve er derfor på niveau med artiklens undersøgelse med en afvigelse

på 4%-point, men alle selskaber med en egenkapital på over selskabskapitalen er forkastet i afhandlingens

stikprøve, og derfor bør der være flere som har tabt kapitalen. Artiklen har ligeledes set på supplerende be-

mærkninger for kapitaltab, og det tyder på, at der er givet 4% i revisionspåtegningerne, men det kan ikke

afledes specifikt. Dog hvis man sammenligner med denne undersøgelse er der væsentlige flere bemærkninger

omkring kapitaltab, og det kunne tyde på at revisorer er blevet bedre til at oplyse om området, det kan dog ikke

66 Bisgaard, Anders & Seehausen, Jesper (RR.12.2012.28) B.62
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udledes at artiklen. Det skal nævnes, at revisor grundet sin tavshedspligt ikke må rapportere om ledelses ansvar

ved erklæringerne med begrænset sikkerhed dvs. kun i revision og udvidet gennemgang er det tilladt.

Kapitaltab i årsrapporten fordelt efter erklæringstype: af tabel 7.4.3.2, fremgår at 43% af selskaberne

uden kapitaltab, men der er kun 42% IR under kapitaltabsbemærkning i regnskabet. Dette skyldes, at der er

selskaber uden kapitaltab med bemærkninger om dette, som har kapitaltab. Supplerende bemærkninger er 78%

IR, hvilket skyldes at tabet ikke er opstået i år, og revisor derfor ikke kan oplyses om tabet i år. 2. Bemærk-

ningen vedrører om ledelsen har taget stilling til tabet inden for en 6 måneders periode. 57% af selskaberne

har tabt over 50% af deres selskabskapital, og 31% af dem har en bemærkning om dette i regnskabet, hvor af

revisor har oplyst om dette i 10% af regnskaberne.

Ad kapitaltab ifølge egenkapitalen, for at tabellen skal give et retvisende billede opgøres de selskaber, som

har kapitaltab og vurderes ud fra om egenkapitalen er under 50% af selskabskapitalen, som sammenlignes med

de ovenstående resultater i de to næste korrigeret. Det skal afslutningsvist nævnes, at selv om der kun er kapi-

taltab i 39% af regnskaberne uden erklæring, kan dette tal godt være højere, da regnskabet ikke er verificeret,

så om disse regnskaber faktisk har den laveste andel af det faktiske tab kan ikke siges med sikkerhed.

Ad kapitaltabsbemærkning i regnskabet, fremgår de oftest i revisionspåtegningen med 39% og mindst i

ingen erklæring med 12%. Ad kapitaltabsbemærkning i regnskabet, korrigeret, fremgår oftest i revisions-

påtegningen med 66% og falder procentvist som sikkerhedsgraden falder, og der er en klar indikation på at

graden af sikkerhed påvirker regnskabskvalitet.

- Dette indikerer at erklæringssikkerhed påvirker regnskabskvaliteten vedrørende bemærkninger i regn-

skabet omkring kapitaltab.

Ad supplerende bemærkning, fremgår de oftest i review, dog er denne population forbundet med stor usik-

kerhed, og det er en 50/50 deling og den forkastes, derudover må man ved begrænset sikkerhed ikke oplyse
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om ledelsesansvar, og det kan være en overtrædelse af revisors tavshedspligt. Revision og udvidet gennemgang

har begge 14%, Ad supplerende bemærkning, korrigeret, fremgår oftest i reviewerklæringer med 60% og

mindst i assistanceerklæringer. I en assistanceerklæring er der en supplerende bemærkning, hvilket ikke er

muligt, da der ikke fortages undersøgelser i erklæringen, se eventuelt pkt. 6.5 Assistance med regnskabsop-

stilling ISRS 4410. Derudover kan det være en overtrædelse af revisors tavshedspligt.

Der er ingen indikationer på at erklæringen har en påvirkning på de supplerende bemærkninger, da der ikke er

nogen tendens eller retning i antallet af supplerende bemærkninger.

Sammenfatning: Kapitaltabsbemærkninger fremgår oftest i revisionspåtegninger med 66% og mindst i de

tilfælde, hvor der ikke har været en revisor ind over regnskabet med 31%, hvilket er en forskel på 35%-point.

Hvilket betyder at regnskaber med revision er mere informative og indeholder flere informationer end ikke

reviderede regnskaber. Review har det højeste antal supplerende henvisninger i %, men er præget med en høj

usikkerhed, da stikprøven kun andrager 7 af 314 selskaber. Derudover kan de supplerende bemærkninger i

review være et brud på revisors tavshedspligt.

Procent Ingen erklæring

Procent Assistanceerklæring

Procent ReviewerklæringProcent Udvidet gennemgang

Procent Revisionspåtegning

K. Ja S.K. Ja K.E. Ja
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Kapitaltab i årsrapporten fordelt efter uddannelses:

Af tabel 7.4.3.3, fremgår det, at der procentmæssigt er givet 11-10% supplerende bemærkninger for statsau-

toriserede og registrerede revisorer, dog har de statsautoriserede revisorer undladt det i 15%, hvor de regi-

strerede kun har i 11%. Til gengæld fremgår kapitaltabsbemærkning af regnskabet i 37% af de statsautorise-

rede revisorers regnskaber, hvorimod kun 24% af de registrerede revisorers regnskaber. Det tyder derfor på

at de statsautoriserede revisorer bruger regnskabet frem for supplerende bemærkninger til at rapportere om-

kring kapitaltab.

- Dette indikerer at uddannelsen påvirker regnskabskvaliteten vedrørende bemærkninger i regnskabet

omkring kapitaltab.

Sammenfatning: De statsautori-

serede benytter oftere regnskabet

til at rapportere om kapitaltab,

frem for en supplerende bemærk-

ning, hvilket giver et mere posi-

tivt syn på selskabets årsrapport,

og skal formodningsvist ses i

sammenhæng mellem forståel-

seskløften af jf. 4.8 Eksisterer

der en forståelseskløft vedrø-

rende going concern?.

Procent Ingen

Procent RegistreretProcent
Statsautoriseret

S.K. Nej K.K. Ja S.K. Ja
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Kapitaltab i årsrapporten fordelt efter størrelsen på revisionskontoret:

Ad kapitaltab ifølge egenkapitalen, for at ovenstående skal give et retvisende billede opgøres de selskaber,

som har kapitaltab og vurderes ud fra om egenkapitalen er under 50% af selskabskapitalen, som sammenlignes

med de ovenstående resultater, i de to næste korrigeret. Der er flest kapitaltab i Big 6 og mindst i ingen revisor,

men skyldes tilfældigheder. Der kan være flere, som har kapitaltab i ingen, da disse ikke er underlagt nogen

sikkerhed.

Ad kapitaltabsbemærkning i regnskabet, fremgår disse oftest i Big 4 med 45% og falder procentvis efter

størrelsen på revisionskontoret og ingen revisor har 11% af regnskaberne bemærkninger. Dog som tidligere

nævnt er målingen ikke retvisende, da bemærkningen kun bør fremgå i de regnskaber, hvor egenkapitalen er

under 50% af selskabskapitalen, og derfor indarbejdes dette nedenfor. Ad kapitaltabsbemærkning i regn-

skabet, korrigeret, fremgår disse efter korrektionen fortsat oftest i Big 4. Dog med 75% og procentvis fal-

dende efter størrelsen på revisionshuset. De små har 47% og er under gennemsnittet på 54%. Ingen revisor har

dog det laveste antal bemærkninger med 29%.

- Størrelsen på revisionskontoret påvirker regnskabskvaliteten, som falder i takt med størrelsen på revi-

sionskontoret.

Ad supplerende bemærkning, er disse oftest i Big 6 regnskaber med 25%, hvilket er 15% over gennemsnittet,

hvis man ser bort fra Big 6 er der en tendens til at størrelsen påvirker antallet af supplerende bemærkninger,

som starter med de små på 10% og slutter på 7% i Big4. Dvs. at der er støre sandsynlighed for at få supplerende

bemærkningen i de små revisionshuse fremfor i Big 4., dog er målingen ikke retvisende, da der bør korrigeres

for de regnskaber, hvor er der er kapitaltab, som gøres nedenfor. Ad supplerende bemærkning, korrigeret,

har Big 4, det laveste antal med 11% og de små har 16%, dog skiller Big 6 sig meget ud fra de andre med 39%
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og bryder fuldstændig trende og kan klarificeres som en outliner, da den er meget lang fra de andre observati-

oner. Dvs. at der er større sandsynlighed for at

få en supplerende bemærkning i de små revi-

sionskontorer end i Big 4.

Sammenfatning: Big 4 har oftest bemærknin-

ger omkring kapitaltab i regnskaberne med

75% hvor ingen revisor kun har bemærknin-

gen i 29%, hvilket er en forskel på 46%-point.

Big4 leverer derfor de mest informative regn-

skaber, specielt i forhold til ingen revisor. Der-

udover har Big 4 det laveste antal supplerende

bemærkninger i deres regnskaber. Man får

derfor det pæneste regnskab i Big 4 og størrel-

sen har betydning for god regnskabsskik.

Afsluttende Sammenfatning på 7.4.3 Bemærkning vedr. kapitaltab: Kapitaltabsbemærkninger fremgår of-

test i revisionspåtegninger og mindst i de tilfælde, hvor der ikke har været en revisor ind over regnskabet. De

statsautoriserede benytter oftere regnskabet til at rapportere om kapitaltab, frem for en supplerende bemærk-

ning, hvilket giver et mere positivt syn på selskabets årsrapport, og skal formodningsvist ses i sammenhæng

mellem forståelseskløften67. Big 4 har oftest bemærkninger omkring kapitaltab i regnskaberne med ca. to tred-

jedele, hvor ingen revisor kun har bemærkningen i en tredjedel af deres regnskaber. Big4 leverer derfor de

mest informative regnskaber, specielt i forhold til ingen revisor.

- Erklæringen, uddannelsen og størrelsen har en påvirkning på bemærkninger vedrørende kapitaltab.

7.5 Manglende afskrivninger og usikkerhed ved indregning og måling

Afsnittet starter med en beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling. Derefter oplistes antallet af be-

skrivelser vedrørende usikkerhed i regnskabet og supplerende bemærkninger fra revisor samt om der er af-

skrivninger i regnskabet.

Aktiver måles som hovedregel til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger jf. ÅRL §§ 36 kostpris, 43

afskrivninger. Investeringsaktiver skal ikke foretage afskrivninger, men måles til dagsværd, dvs. der er en

usikkerhed forbundet med prisen og usikkerhed ved indregning og måling bør fremgå af regnskabet, det er dog

ikke et krav i klasse B at beskrive usikkerhed ved indregning og måling. Hvis det er væsentligt skal det indgå

67 4.8 Eksisterer der en forståelseskløft vedrørende going concern? B.65

Procent
Ingen

Procent
Små

Procent
Big 10

Procent
Big 6

Procent
Big 4

K. Ja S. Ja K.E. Ja
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jf. ÅRL § 13, pkt. 3, se 6.2 Årsregnskabsloven. Manglede afskrivninger på ejendomme kan være en væsentlig

fejl. Manglende beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling kan være en væsentlig fejl. Der er skøn

forbundet ved dagsværdi, hvilket igen henleder til, at der er en usikkerhed ved indregning og måling. Investe-

ringsejendommes forudsætninger ved måling til dagsværdi skal fremgå af regnskabet jf. ÅRL § 38. Oplys-

ningskravet fremgår af ÅRL § 53, stk. 2 b. Hvilket igen henviser til at usikkerhederne skal beskrives.

Usikkerhed ved indregning og måling samt afskrivninger i årsrapporten fordelt efter erklæringen:

Ad beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling, bruges denne ikke meget i regnskaberne og 11%

af selskaberne har en beskrivelse vedrørende usikkerhed ved indregning og måling, og 19% har ikke en be-

skrivelse. Beskrivelsen fremgår primært ikke af regnskaberne, det skal dog nævnes, at det ikke er et krav i

klasse B, med mindre det er væsentligt, og det formodes ikke at det er tilfældet i 64%, at det ikke er væsentligt.

Trenden går fra revision med 13% til ingen med 9%. Review bryder dog trenden, men det er kun et selskab og

skyldes det er en meget lav population og erklæringen har betydning for beskrivelsen.

Hvis der korrigeres for irrelevante selskaber har erklæringerne med høj sikkerhed flere bemærkninger end dem

uden sikkerhed assistance og ingen erklæring, review består af to selskaber og er derfor forbundet med så stor

usikkerhed at den forkastes.

- Erklæringssikkerheden har positiv indflydelse på beskrivelsen omkring usikkerhed ved indregning.

Ad supplerende bemærkning, vedrørende henvisning til usikkerhed ved indregning og måling kan kun ud-

arbejdes i de tilfælde at beskrivelse fremgår i regnskabet dvs. i 33 selskaber, dog hvis der havde været udar-

bejdet en beskrivelse i alle tilfælde, hvor det var muligt, kunne der måske have været en supplerende bemærk-
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ning i 92 selskaber dvs. 29%(92/314*100). Derudover indgår der i de supplerende bemærkninger en supple-

rende bemærkning, som et forbehold hvor usikkerheden ved et tilgodehavende er beskrevet. Der er 4% af

selskaberne som har denne henvisning fra de supplerende bemærkninger, og 6% der ikke har denne henvisning.

Ad afskrivninger, er der 35% af selskaberne, som afskriver på deres anlægsaktiver, og 12% der ikke gør, hvis

der korrigeres for IR er tallet 75% med afskrivninger og 25% uden. Der afskrives primært i regnskaberne med

erklæringer, og der er primært ingen revisor, som afskiller sig med 39%. Dvs. at erklæringen har en positiv

påvirkning på regnskabskvaliteten, dog er der ikke en nævneværdig forskel på hvilken erklæring der vælges,

når det kommer til afskrivninger. Der burde heller ikke være forskel, da afskrivninger er et krav ifølge ÅRL

og ikke en del af ISA-standarderne. Dog har disse i de tidligere undersøgelser en positiv effekt på regnskaberne.

Ifølge Erhvervsstyrelsen ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og

2011”68 er der flere fejl i regnskaber, som ikke er revideret, hvilket ovenstående bekræfter.

Sammenfatning: Noten vedrørende usikkerhed ved indregning og måling fremgår i 41% af revisionspåteg-

ningerne og kun i 21% af dem uden revision, hvilket giver en afvigelse på 20%-point, og et revideret regnskab

er derfor mere informativt end et ikke revideret regnskab. Afskrivningerne forekommer i revisionserklærin-

gerne med 81%, ingen revisor har afskrevet i 35%. Der afskrives derfor ikke i de regnskaber, hvor revisor ikke

er tilknyttet med 67%, hvilket betyder at der oftest er fejl i ikke revideret regnskab og er i overensstemmelse

med Erhvervsstyrelsen analyse, hvilket er til skade for brugerne af regnskaberne.

68 ERHVERVSSTYRELSEN – NOTAT (12. juni 2014): Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regn-
skabsårene 2010 og 2011 B.73

Procent Ingen erklæring

Procent Assistance-erklæring

Procent Review-erklæringProcent Udvidet
gennemgang

Procent Revisionspåtegning

N. Ja A.K. Ja B. Ja S.K. Ja
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Usikkerhed ved indregning og måling samt afskrivninger i årsrapporten fordelt efter uddannelse:

Ad beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling, fremgår den oftest i de statsautoriseredes regnska-

ber med 13%. De registrerede revisorer har mindre bemærkninger end ingen revisor, hvilket er helt uaccepta-

belt, dog er det ikke retvisende medmindre der korrigeres for irrelevans. De statsautoriserede har bemærknin-

gen med i 45% af deres regnskaber, og de registrerede revisorer er på niveau med ingen revisor med 21% og

20%. Der er derfor kraftige indikationer på, at de registrerede revisorer har et problem på dette område.

- Uddannelse har betydning for beskrivelsen af usikkerhed ved indregning og måling.

Ad supplerende bemærkning, er de på niveau med et gennemsnit på 4%, dog henvises der ikke i 6%. Hvis

der korrigeres for irrelevans har de registrerede revisorer klart flere supplerende bemærkninger med 80%, hvor

de statsautoriserede kun har 31%.

Ad afskrivninger, korrigeret for irrelevans har de statsautoriserede revisorer oftest afskrivninger med 82%.

Der er ikke en nævneværdig forskel til de registrerede med 6%, men ingen revisor skiller sig væsentlig ud fra

mængden med kun 39%.

- Uddannelse har betydning for at der afskrives.

Sammenfatning: Statsautoriserede revisorer har oftest bemærkninger vedrørende usikkerhed ved indregning

og måling med 45%, hvor registeret og ingen revisor er på 21% og 20%, hvilket er en afvigelse på 20-21%-
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point. Det var ikke helt forventet, at der ikke er forskel på ingen revisor og registeret revisor, og om det er et

tilfælde at ingen revisor er oppe på niveau med registeret revisor kan ikke siges. Det er et udtryk for at de

registreredes kendskab er på samme niveau som ledelsen af selskaber.

Statsautoriserede revisorer afskriver oftest

82% og registret med 76%, hvilket er en for-

skel på 6%-point, dog har ingen revisor kun

afskrevet med 39%, hvilket er forskel på

43% og 37% i forhold til godkendte reviso-

rer.

Registeret revisor har oftest supplerende be-

mærkninger omkring indregning og måling

med 80%, hvor de statsautoriserede kun har

den i 31%, hvilket er en forskel på 49%-po-

int.

Usikkerhed ved indregning og måling samt afskrivninger i årsrapporten fordelt efter revisionshus stør-

relse:

Procent Ingen

Procent
Registreret

Procent
Statsautoriseret

B. Ja S.K. Ja A.K. Ja
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Ad beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling, af beskrivelsen fremgår flest irrelevante selskaber

med stk. 222, og derfor korrigeres tabellerne nedenfor for at skabe det mest retvisende billede. De korrigerede

tal viser at Big 10 og Big 6 har oftest bemærkningen, dog ved et nærmere blik på opgørelse er det en 50/50 og

disse to opgørelser forkastes. Derefter har Big 4 flest beskrivelser om usikkerhed ved indregning med 40%,

hvilket er over gennemsnittet på 36%. De små ligger på 32% og ingen revisor på 20%.

Ad supplerende bemærkning, kan kun fremgå såfremt beskrivelsen fremgår, hvilket er i 33 selskaber

jf. (B. Ja). Der fremgår supplerende bemærkninger i 12 af disse selskaber. Dette betyder at der overordnet

henvises i 39% af de tilfælde, hvor bemærkningen fremgår. Dette er som udgangspunkt ikke et problem, dog

skal man huske, at det er selskaber, som har en soliditet- og likviditetsgrad på under 6%, samt at aktiverne

måles til dagsværdi, og egenkapitalen derfor ikke burde kunne blive højere. Big 6 henviser oftest og er efter-

fulgt af de små revisorer, hvor Big 4 ikke henviser i 70% af selskaberne.

Ad afskrivninger, fremgår disse oftest i Big 4 og den falder procentmæssigt som størrelsen falder dog bryder

Big 10 denne trend ved at være under de små revisionskontorer 5%-point. Ingen revisor skiller sig væsentlig

ud fra mængderne med kun 39% af selskaberne afskriver.

Sammenfatning: Big 10, har oftest en beskrivelse om usikkerhed ved indregning og måling med 57%, dog er

det en 3/4 afgørelse og resultat er derfor forbundet med stor usikkerhed og kun adskilt med et selskab, og

forkastes. Big 6 forkastes ligeledes da fordelingen er 5/6. Big 4 har 40%, hvilket er en forskel på 8%-point i

forhold til de små. Beskrivelsen fremgår primært i de større revisionsselskaber end i de små og ingen revisor,

se eventuelt femkanten (N. Ja). Der er en

tendens til ikke, at henvise til usikkerhed

via en supplerende bemærkning og den

manglende henvisning starter i Big 4 (S.K.

Ja). Afskrivninger (A.K. Ja) fremgår oftest

i Big 4 regnskaber med 89% og falder pro-

centmæssigt med størrelsen af revisions-

kontoret og ingen revisor afskriver oftest

ikke med 39%, hvilket er et problem.

FSR – Danske revisorer har konstateret at

revisorer retter fejl i årsrapporten, hvilket

bekræftes af denne undersøgelse se kapitel

4.5 og 4.6 for beskrivelse mv.

Procent
Ingen

Procent
Små

Procent
Big 10

Procent
Big 6

Procent
Big 4

N. Ja S.K. Ja A.K. Ja
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Afsluttende Sammenfatning på 7.6 Manglende afskrivninger og usikkerhed ved indregning og måling:

Noten vedrørende usikkerhed ved indregning og måling fremgår oftest i regnskaber med en revisionspåteg-

ning, og der er en forskel på 20%-point i forhold til et regnskab uden revisor. Et revideret regnskab er derfor

mere informativt end et ikke revideret regnskab. Statsautoriserede revisorer har oftest bemærkninger vedrø-

rende usikkerhed ved indregning og måling, hvor registeret og ingen revisor er på samme niveau. Det var ikke

helt forventet, at der ikke er forskel på ingen revisor og registeret revisor, og om det er et tilfælde at ingen

revisor er oppe på niveau med registeret revisor kan ikke siges. Det er et udtryk for at de registreredes kendskab

er på samme niveau som ledelsen af selskaber. Big 4 har oftest denne bemærkning, dog er forskelle i forhold

til de små kun 8%-point.

Afskrivninger fremgår oftest i revisionspåtegninger, og der er en forskel på 48%-point i forhold til ingen revi-

sor, hvilket betyder at der oftest er fejl i regnskaber uden revisor. De godkendte revisorer afskriver med ca.

80% sikkerhed. Der afskrives kun i 39% af de regnskaber vor revisor ikke er tilknyttet, hvilket er en forskel

på ca. 40%. Det er i overensstemmelse med FSR – danske revisorer, kritik af fravalg af revisor. Big 4 afskriver

oftest med 89% falder procentmæssigt mod de små revisorer på 76%, hvilket giver en forskel på 13%-point.

Ingen revisor kun afskrivninger i 39%, hvilket giver en forskel på 50%-point i forhold til Big 4 og 37%-point

i forhold til små revisorer. Registeret revisor har oftest supplerende bemærkninger omkring indregning og

måling med 80%, hvor de statsautoriserede kun har den i 31%, hvilket er en forskel på 49%-point.

7.6 Bankgæld
Indledningsvist kan det nævnes at 194 eller 62%(194/314*100) selskaber har bankgæld ifølge stikprøven og

er fordelt på følgende erklæringstyper og har en gennemsnitsgæld og højeste gæld på følgende.

Ad revision er det interessante at 90 eller 46% af selskaberne har bankgæld, og behovet for revision kan derfor

diskuteres. Der kan være andre årsager til at selskabet revideres, eksempelvis agent principal princippet, som

kan være et ønske fra ledelsen eller flere ejere af selskabet mv. Revisionspåtegningerne andrager den højeste

gennemsnitsgæld T.DKK 10.199, hvilket formodes at skyldes bankernes ønske om en høj sikkerhed i påteg-

ningen, ligeledes andrager revision den højeste beløbsmæssige gæld T.DKK 126.680. Det var forventet at

revision vil andrage den højeste gæld, da revision giver den højeste sikkerhed.
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Ad udvidet gennemgang har den næsthøjeste gæld på T.DKK 14.487, men gns. gælden på T.DKK 3.402 er

under review gns. gæld på T.DKK 4.306, dog er der stor usikkerhed ved review.

Ad ingen erklæring har den højeste gæld på T.DKK 10.407, hvilket er højere end reviewerklæringer og assi-

stanceerklæringer, med henholdsvis T.DKK 10.005 og T.DKK 9.571. Gns. gælden i ingen erklæring T.DKK

3.128 og ikke over review T.DKK 4.306, men over assistanceerklæringen på T.DKK 1.998.

Ifølge afhandlingen ”Udvidet gennemgang – Et alternativ til revision? Af Thomas Boding & Mads Koring”

har de interviewet en del banker og de har ikke behov for sikkerhed via en erklæring, hvis de har behørig pant

enten i aktiver eller værdier uden for årsrapporten, hvilket bekræftes af ovenstående, hvor ingen erklæring har

bankgæld.

Ad ingen erklæring med bankgæld (24 selskaber), ejer 21 af selskaberne ejendom, dvs. at banken selv har

pant i ejendommen, og de burde selv have en værdiansættelsen af ejendommen, hvilket gør at en erklæring

med høj sikkerhed er mindre relevant. Den høje gæld i de regnskaber uden revisor tilknyttet kan ses i sammen-

hæng med afsnit 4.2 Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab. Hvor långiver måske holder selskabet

kunstigt i live, da de ikke er interesseret i at tage et tab, derudover hvis selskabet ikke kan betale sin gæld,

hvordan skal det så kunne betale for assistance fra revisor.

Så der kan stilles spørgsmålstegn ved om banken har behov for en erklæring, eller om de blot ønsker den, dog

ifølge ”3 citater fra Finansrådet69, så er det ikke et krav, at der foreligger en revisionserklæring, men i praksis

kan der ofte ikke ske regeloverholdelse uden erklæringen. Ovenstående må tolkes som at banken kræver revi-

sion, for at der kan ske regeloverholdelse, dog kan det undlades, hvis de har behørig pant og sikkerhed i akti-

verne i selskabet.

7.6.2 Bankgæld og oplysninger om gæld efter 5 år, kan årets resultat dække den kortfristede del af

den langfristede gæld?

Klasse B, ÅRL § 63 Der skal oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling

mere end 5 år efter balancetidspunktet. Dvs. at det ikke er et krav at oplyse om gæld, der forfalder efter 5 år

hvis der ikke er gæld, som forfalder efter 5 år, dog må det være god regnskabsskik at oplyse om det, ved

positivt at oplyse at der ikke er gæld efter 5 år, så regnskabsbrugeren kan vurdere om der er taget stilling til

området ved udarbejdelse af årsrapporten.

69 Christensen, Bo Lund, & Thygesen, Martin (RR.2014.11.0062): 3 citater fra Finansrådet - B.65
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Bankgæld, pant og oplysninger om gæld efter 5, fordelt efter erklæringstyper:

Ad ÅRL § 63 – Oplysningskrav vedrørende samlet gæld, der forfalder efter mere end 5 år: fremgår i 122

selskaber og er ikke relevant i 154 selskaber, da disse ikke har langgæld, hvilket betyder at i 38 selskaber er

der ikke oplyst om gæld som forfalder efter 5 år. For at skabe et retvisende billede af forholdet fjernes de

irrelevante selskaber. Udvidet gennemgang oplyser oftest om gæld der forfalder efter 5 år med 90% og efter-

følgende revision, assistance, review og ingen erklæring med 29%, hvilket er en væsentlig afvigelse fra erklæ-

ringerne, som minimum ligger på 75%. Niveauet burde være på 100%, da det er et krav til regnskabet og måske

mangler der forbehold i nogen af selskaberne.

- Erklæringstypen har ikke en direkte betydning for oplysningskravet i ÅRL § 63, men fremgår oftest i

de selskaber, som har en erklæring.

Ad kan årets resultat, dække den kortfristede del af den langfristede gæld: af tabellen ses det at de mest

udfordrede på dette område er revision og ingen erklæring. Revision har den højeste sikkerhed, og hvis sel-

skabet er udfordret bør det have den højeste sikkerhed til gavn for regnskabsbrugerne, dog er disse selskaber

kraftigt udfordret og finansiering til revisor kan halte og kan være en af grundene til at klienten overgår til

ingen erklæring, men kan ikke siges med sikkerhed.

Ad bankgæld og sammenhængen med pant: 150% i review og 110% i udvidet gennemgang, hvilket skyldes

at der kan være andre pantsætninger end bankgæld. Ingen erklæring har kun sammenhængen med 62% og

derfor formodes der at mangle oplysninger om pant i de resterende selskaber, specielt realkreditlån, hvor de

skal have pant i ejendommen for at der kan udstedes et lån.
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- Erklæringstypen har ikke en direkte betydning for oplysninger om pant, men fremgår oftest i de sel-

skaber, som har en erklæring.

Sammenfatning: Udvidet gennemgang er den erklæring, som har det højeste antal selskaber med bankgæld

og den laveste andel er revision, hvilket ikke var forventet, da revision er den højeste grad af sikkerhed. Dog

kan man få revision af andre grunde, eksempelvis på grund af agent principal teorien. Revision har det næst

højeste antal selskaber, som ikke kan dække deres kortfristede del af den langfristede gæld (K.K. Nej). (Å.K.

Ja) Udvidet gennemgang oplyser oftest om gæld, der forfalder efter 5 år, hvorimod ingen revisor kun oplyser

i under en tredjedel af deres selskaber, hvilket betyder at erklæringen skaber værdi for regnskabet. Pant oplyses

oftest i selskaber med erklæringer.

Bankgæld, pant og oplysninger om gæld efter 5, fordelt efter uddannelsesniveau:

Procent Ingen erklæring

Procent Assistance-erklæring

Procent Review-erklæringProcent Udvidet gennemgang

Procent Revisionspåtegning

Å.K. Ja K.K. Nej
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Ad bank gæld, der er oftest gæld i selskaber uden en revisor tilknyttet med 66%, hvilket er 7%-point højere

end statsautoriseret revisor og 1%-point højere end registreret revisor.

Ad ÅRL § 63 – Oplysningskrav vedrørende samlet gæld, der forfalder efter mere end 5 år, oplyses oftere

i de statsautoriserede (85%) end i de registrerede (78%) med en forskel på 7%-point, dog er det ikke en væ-

sentlig afvigelse. Hvorimod i ingen revisor oplyses den kun i 24%, hvilket er 54% under de registrerede.

- Uddannelse har betydning for regnskabskvalitet vedrørende oplysningskravet i ÅRL § 63.

Ad kan årets resultat, dække den kortfristede del af den langfristede gæld: De registrerede revisorer har

en anelse bedre selskaber end de statsautoriserede, men kan skyldes tilfældigheder.

Ad bankgæld og sammenhængen med pant: de statsautoriserede oplyser oftest med 96% og falder procent-

vis til ingen revisor med 57%.

- Uddannelse har betydning for regnskabskvalitet vedrørende oplysningskravet om pant.

Sammenfatning: Statsautoriseret revisor rapporterer oftest om gæld, der forfalder længere end 5 år og ingen

revisor i under en tredjedel af deres selskaber (Å.K. Ja). Ingen revisor kan kun dække deres kortfristede gæld

i 29% af deres selskaber, hvilket formodes at lægge et vist pres på långiverne, da selskaberne ikke kan servicere

deres afdrag. I de registrerede revisorers regnskaber kan 45% af selskaberne dække deres gæld, hvor imod kan

38% af de statsautoriserede revisorers regnskaber dække gælden. Bankgæld og pant oplyses oftest af de god-

kendte revisorer, hvorimod ingen revisor kun oplyser om dette i 57% af deres regnskaber. Det må formodes at

kreditgiverbanken selv er bekendt med deres pant.

Procent Ingen

Procent RegistreretProcent
Statsautoriseret

Å.K. Ja Bankgæld og pant % Ja
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Bankgæld, pant og oplysninger om gælde efter 5, fordelt efter revisionshus størrelse:

Ad bank gæld, fremgår det oftest i Big 6 og mindst i Big 10, dog formodes der ikke at være en sammenhæng

mellem bankgæld og størrelsen på revisionshuset.

Ad ÅRL § 63 – Oplysningskrav vedrørende samlet gæld, der forfalder efter mere end 5 år, Big 4 topper

listen med 92% og denne falder næsten som størrelsen af revisionskontorerne, dog med undtagelse af Big 10.

- Størrelsen på revisionskontoret har en positiv effekt på regnskabskvalitet vedrørende oplysningskravet

i ÅRL § 63.

Ad kan årets resultat, dække den kortfristede del af den langfristede gæld: hvilket de små oftest kan med

45% hvor Big 10 oftest ikke kan med 25%, hvilket er under ingen revisor på 29%. Der er ikke nogen indikati-

oner på at revisionskontoret har en påvirkning på området, hvilket heller ikke var forventet.

Ad bankgæld og sammenhængen med pant: Big 4 oplyser om pant med 100% og Big 10 med 83%. Det

tyder på at Big 4 er 10% bedre end de andre på dette område, da de andre holder sig på et nogenlunde lige

niveau.

- Størrelsen på revisionskontoret har en effekt og Big 4 skiller sig ud fra de andre med en score på 100%,

ellers har størrelsen ikke en effekt.
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Sammenfatning: Gæld efter fem år oplyses oftest i Big

4 med 92%, hvilket er 16%-point over gennemsnittet.

Det oplyses mindst i ingen revisor med 24%, hvilket gi-

ver en forskel på 68%-point, hvilket er en relativ stor

afvigelse, og det kan konkluderes at regnskaber uden

revisorer er mere mangelfuld på dette område til skade

for regnskabsbrugerne, da denne information er yderst

relevant for at kunne vurdere regnskabet, dog er den pri-

mære bruger af disse regnskaber banken, og de burde

kende løbetiden på gælden, hvilket gør at informationen

bliver mindre relevant for disse små selskaber. Det er

dog kritisabelt at Big 10 mangler informationen i 33%

af deres regnskaber.

Årets resultat kan dække den kortfristede gæld i 45% af de små revisionskontorer og kun i 25% i Big 10, hvor

det er Big 10 som primært skiller sig ud med en afvigelse fra gennemsnittet på 39% med 14%-point.

Pant fremgår med 100% i Big 4’s regnskaber og kun med 57% i de selskaber, hvor revisor ikke assisterer,

hvilket er en forskel på 43%, hvilket er er en stor afvigelse, og til skade for regnskabsbrugerne i det pantet ikke

er oplyst, det er ikke et problem for banken, da disse selv kender deres pant, og der formodes at være pant i

disse regnskaber. Afslutningsvist kan det nævens at Big 4, har fået de højeste scores, hvor noget af det kan

forklares ved at 68% af dem bruger revision70 og at de består af statsautoriserede revisorer.

70 Kapitel 7.3 Fordeling af selskaber på erklæringstype

Procent Ingen

Procent Små

Procent Big 10Procent
Big 6

Procent Big 4

Å.K. Ja Å.K. Nej K.K. Ja K.K. Nej

Procent Ingen

Procent Små

Procent Big
10

Procent
Big 6

Procent Big 4

Bankgæld og pant % Ja

Bankgæld og pant % Nej
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Afsluttende Sammenfatning på 7.6 Bankgæld, oplysninger om gæld efter 5 år, kan årets resultat dække
den kortfristede del af den langfristede gæld, samt er der afgivet en støtteerklæring?:

Ad bankgæld, Erklæringen udvidet gennemgang har det højeste antal selskaber med bankgæld og modsvares

af revision, hvilket ikke var forventet, da revision er den højeste grad af sikkerhed, dog kan man få revision af

andre grunde, eksempelvis på grund af agent principal teorien.

Ingen erklæring andrager den næsthøjeste andel af selskaber med bankgæld, hvilket heller ikke var som for-

ventet, da der ikke er nogen sikkerhed fra revisorer, dog behøver banken ikke et regnskab, hvis de har behørig

sikkerhed via pant enten i aktiver i regnskabet eller uden for regnskabet71.

Årets overskud kan dække den kortfristede del af den langfristede gæld. Ingen erklæring er den højeste andel

af selskaber, som ikke kan dække deres forpligtelser. Det kan tænkes at disse selskaber før i tiden fik udført

revision af deres årsrapporter, men grundet den manglede likviditet er revisor sparet væk. Revision andrager

den næst højeste, hvilket gør at kreditgivere måske kræver denne høje grad af sikkerhed.

Ad 5år, Udvidet gennemgang oplyser oftest om gæld, der forfalder efter 5 år. Derefter revision og ingen revi-

sor som andrager den laveste, og der er en klar forskel på om ledelsen selv udarbejder eller revisor udarbejder

regnskabet, hvilket er et problem for regnskabsbrugerne, da det er en væsentlig information i forbindelse med

prognose af regnskabet. Statsautoriseret revisor rapporterer oftere end de registrerede revisorer, men forskellen

er ikke nævneværdig. Dog er der langt til ingen revisor, som kun oplyser om det i 25% af deres regnskaber.

Big 4 oplyser oftest og derefter falder oplysningen mod ingen revisor, Big10 bryder dog denne trend.  Det kan

konkluderes at regnskaber uden revisorer er mere mangelfulde på dette område, til skade for regnskabsbru-

gerne, da denne information er yderst relevant for at kunne vurdere regnskabet. Den primære bruger at disse

regnskaber er banken, og de burde kende løbetiden på gælden, hvilket gør at informationen bliver mindre

relevant for disse små selskaber.

Ad pant, I regnskabet fremgår pant i de selskaber, hvor der er en høj sikkerhed fra erklæringerne, da ingen og

assistance erklæringerne var de eneste, som var under gennemsnittet i forbindelse med oplysningen af pantet.

Statsautoriseret revisor har næsten altid oplysninger om pant i deres regnskaber og derefter de registrerede.

Pant fremgår i alle Big 4’s regnskaber, og der er ikke en nævneværdig forskel på de andre revisionshuse. Ingen

revisor oplyser om dette i lidt over halvdelen af deres regnskaber og må siges at være væsentlig, dog må det

formodes at kreditgivere banken selv er bekendt med deres pant.

Big 4 andrager den højeste score, hvor noget af det kan forklares ved at de primært bruger revisionserklæringer

med 68%72 og består af statsautoriserede revisorer.

71 Boding, Thomas & Koring, Mads - Udvidet gennemgang – Et alternativ til revision? B.76
72 7.3 Fordeling af selskaber på erklæringstype
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8. Konklusion

Ifølge teorien og årsregnskabsloven, er brugerne af årsrapporten relevant, og det formodes ikke at være tiltænkt

at regnskaberne skulle indgå i en afhandling, som har forholdt sig kritisk til rapporten. Dette kan være en af

grundene til, at der ikke er brugt omfattende resurser på disse regnskaber. Derudover er disse regnskaber ud-

satte og risikofyldte, og personer med kendskab til regnskaber burde kunne vurdere dette, særlig dem som yder

kredit mv.

Det overordnede spørgsmål som denne afhandlingen skal besvare er Hvordan påvirker erklæringerne og de
underskrivende revisorer kvaliteten af de udsatte regnskaber pr. 31.12.2014?, hvilket gøres via de tre ne-
denstående spørgsmål:

- A) Hvilke erklæringer er på selskaberne og påvirker denne kvaliteten af regnskabet?

- B) Er der forskel på kvaliteten, når ingen eller godkendte revisorer underskriver regnskabet?

- C) Er der forskel på kvaliteten mellem de forskellige revisionshuse samt ingen revisor?

A/S selskaber får primært udført revision med 87% og udarbejdes primært af statsautoriserede revisorer fra

Big 4.

Revision er fravalgt i 49% af alle selskaberne til fordel for eksempelvis assistance, der andrager 27%. De

registrerede revisorer udfører primært assistance med 44%, og de statsautorisede revision med 64%. De små

revisionskontorer udfører flest assistanceerklæringer med 42% hvorimod Big 4 primært udfører revision. Big

6 er dem, der har den største spredning af erklæringstyper, hvorimod Big 10 kun benytter revision og assi-

stance. Revision er dog samlet set den mest anvendte erklæring. Den historiske trend går dog imod assistance

og et fravalg af revision.

Afhandlingens stikprøve indeholder færre bemærkninger end de tidligere undersøgelser, som har set på regn-

skaber af selskaber, der er gået konkurs, hvor bemærkningen burde fremgå af regnskaberne. I denne stikprøve

er der 166 selskaber(53%) uden bemærkninger. Regnskabsbemærkninger er den største gruppe på 26%, og der

er en klar trend mod, at selskaberne beskriver områderne i regnskabet frem for en modificeret påtegning. Det

må betegnes som god regnskabsskik, at områder beskrives i regnskabet.

Forbehold fremgår i 11 selskaber og andrager 4% af stikprøven. Der er 7 selskaber, hvor der burde være et

forbehold, hvilket er meget kritisk, og ved en nærmere analyse af de underskrivende revisorer har nogen tidli-

gere fået påtale i revisortilsynet, og en er ekskluderet fra FSR, hvilket indikerer at kontrol med revisorer virker.

De registrerede revisorer andrager 0% af de 11 forbehold, men 2 af de 7 manglende forbehold. Forbeholdne

fremgår oftest i de store revisionskontorer og kun i et af de små revisionskontorer, til gengæld andrager de små

revisorer 100% af de manglende 7 forbehold, men andrager 49% af de 314 selskaber. Hvilket retfærdiggør den

stramme kurs over for de mindre revisorer, da manglende forbehold er en grov overtrædelse af god revisorskik.

Det, at regnskaberne ikke har været retvisende, er også en overtrædelse af god regnskabsskik. Det er typisk
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små revisionskontorer, som lukker i forbindelse med kvalitetskontrol, hvilket ligeledes indikere at der er pro-

blemer i de små revisionskontorer.

Supplerende bemærkninger fremgår oftest i de erklæringer med lav sikkerhed og mindst i revision. Til gengæld

fremgår bemærkninger fra ledelsen oftest i revisionspåtegninger, og falder som sikkerheden i erklæringerne

falder. Trenden går mod, at i de lavere sikkerhedsgrader fremgår supplerende bemærkninger, og i revisionser-

klæringer er det ledelsesbemærkninger, som fremgår oftest. Det er primært registrerede revisorer, som benytter

supplerende bemærkninger, og statsautoriserede revisorer, som benytter bemærkninger i regnskabet. De små

revisorer bruger oftest supplerende bemærkninger og undlader ledelsesbemærkninger, hvorimod Big 4 har

færrest supplerende bemærkninger, men flest ledelsesbemærkninger. Der er færrest bemærkninger i de selska-

ber, hvor revisor ikke assisterer. Afslutningsvis kan det konkluderes, at erklæringen, uddannelse og størrelse

på revisionskontor har en positiv påvirkning på regnskabskvaliteten til gavn for regnskabsbrugerne.

Going concern bemærkningerne fremgår oftest i regnskaberne med en revisionserklæring og falder som sik-

kerheden i erklæringen falder og fremgår næsten ikke ved ingen revisor. Supplerende bemærkninger vedrø-

rende going concern fremgår oftest i review til revision. Going concern bemærkningen fremgår oftest i de

statsautoriserede revisorers regnskaber, og de to typer af godkendte revisorer henviser lige ofte via en supple-

rende bemærkning.

Revisionshus størrelsen har ikke indvirkning på going concern bemærkningerne og går fra Big 6, de små, Big

4 og Big 10, hvilket indikerer, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem størrelsen på revisionskontoret

og bemærkningen. Til gengæld henviser Big 6 og Big 10 100% til disse bemærkninger via en supplerende

bemærkning, de små med 55%, og Big 4 henviser kun med 27%. Revisorer skal henvise til denne bemærkning

via sin påtegning jf. ISA 570, pkt. 19. Om det er en overtrædelse af god revisorskik, kan ikke siges, men den

er ikke særlig mild i sin vurdering. Den manglende henvisning kan være en bevidst undladelse fra Big 4, da

de på de andre områder scorer meget højt.

Kapitaltabsbemærkninger fremgår oftest i revisionserklæringerne og falder procentvis mod ingen erklæring,

hvilket indikerer, at sikkerheden i erklæringen påvirker god regnskabsskik. De supplerende bemærkninger

fremgår oftest i review og falder procentvist mod revision. Kapitaltabsbemærkningen fremgår oftest i de stats-

autoriserede revisorers regnskaber og falder procentmæssige mod ingen revisor, hvilket betyder, at uddannelse

påvirker regnskabskvaliteten. Størrelsen på revisionshuset påvirker kapitaltabsbemærkningen, som går fra Big

4 med 75% til ingen revisor med 29%. De supplerende bemærkninger fremgår oftest i de små revisionshuse

og falder procentvist mod Big 4.

Erklæringssikkerheden påvirker antallet af beskrivelser vedrørende usikkerhed ved indregning og måling, men

fremgår oftest ikke i regnskaberne. Det er primært de statsautoriserede med 45%, som bruger beskrivelsen, og

de resterende er på niveau med ingen revisor. Dette indikerer, at de registrerede revisorer har et problem på
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dette område. Størrelsen har ikke den store påvirkning udover, at de små revisionskontorer er under gennem-

snittet, men over ingen revisor med ca. 12%-point. Ovenstående kan skyldes, at det ikke er et krav i klasse B,

dog hvis det er et væsentligt område, bør det fremgå, dvs. at regnskabskvalitet på dette område godt kan for-

bedres. Big 4 henviser ikke via supplerende bemærkninger i 70% af de tilfælde noten fremgår.

Der er ikke forskel på sikkerheden i erklæringen i forbindelse med afskrivninger i regnskabet, som ligger på

ca. 80%, hvorimod ingen revisor ligger på 39%, og der er derfor en stor forskel på om selskabet bruger en

revisor eller selv udarbejder regnskabet. De fremgår oftest i statsautoriseredes, 82% end i registrerede med en

ubetydelige forskel på 6%-point. Størrelsen på revisionskontoret påvirker afskrivningerne som går fra Big 4,

89% til de små, 76% og ingen revisor med 39%.

Bankgæld fremgår mindst i revisionspåtegningerne med 56%, hvor gennemsnittet er på 62%, til gengæld har

revisionserklæringen den beløbsmæssigt højeste gæld. Selskaber med ingen erklæring, har dog en del gæld,

men er primært inden for ejendomsinvestering, hvor banken har pant i aktivet og erklæringssikkerheden er

mindre relevant. Årets overskud kan primært ikke dække den kortfristede gæld i ingen erklæring med 71%,

næst efter kommer revision med 65%. En grund kunne være at selskabet tidligere har fået udført revision, men

grundet manglende overskud er overgået til ingen erklæring.

Erklæringen har en positiv effekt på oplysningen omkring gæld, som forfalder efter 5 år, men de forskellige

sikkerhedsgrader har ikke nogen nævneværdig betydning, hvorimod ingen revisor kun oplyser i 29% af tilfæl-

dene. De statsautoriserede oplyser oftest med 85% og forskellen ned til de registrerede er 7%-point og ikke

betydelig. Størrelsen på revisionskontorer har dog en betydning fra Big 4, 92% til de små revisionskontorer

med 78%.

Erklæringen har ikke en nævneværdige betydning for, om der oplyses om pant, dog er der en anelse mindre

oplysninger om pant ved assistance. Det oplyses oftest i selskaber, hvor en statsautoriseret revisor underskriver

med 96%, de registrerede med 87% og ingen revisor med 57%. Størrelsen på revisionshuset har en betydning

for oplysningen om pant, hvor Big 4 ligger på 100%, og de andre ligger på mellem 91% og 83%.

Big 4 andrager den højeste score, i alt, hvor noget af det kan forklares ved, at de primært bruger revisionser-

klæringer med 68%, og ved at de er statsautoriserede revisorer. På baggrund af ovenstående kan det konklu-

deres, at de tre faktorer, erklæringstype, uddannelse og størrelsen på revisionskontoret, har afgørende betyd-

ning for, om god regnskabsskik følges.
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9. Perspektiveringen
Afslutningsvis kan det nævnes at de store skandaler sker i Big 4, eller der bringes sjældent nyheder om et lille

selskab i Danmark, som lukker eller går konkurs, hvilket primært skyldes at de små ikke har så store kunder,

at det er en nyhed. FSR’s hårde kurs mod revisorerne, som primært rammer de små er begrundet med negativ

medieomtale, som kun vedrøre Big 4, som i afhandlingen ikke henviste til going concern bemærkning via sin

påtegning.

Skyldes kursen mod de små revisorer skandaler eller et presset revisionsmarked? Big 4 er de største bidrags-

ydere til FSR, som fastsætter kursen i revisionsbranchen, hvor fokus er på kvalitet i revisionsbranchen.

Det skal afslutningsvis siges, at det var i de små revisionskontorer, at der fremgik åbenlyse fejl i regnskabet,

og der derfor er behov for en skrappere kurs med de små.

Det ville være relevant at udarbejde undersøgelsen med fokus på alder eller antal år siden godkendelse. Pro-

blemet med de små er primært i de virksomheder, hvor der kun er en godkendt revisor og den faglige sparring

er begrænset, hvorimod i en større virksomhed kan de andre partnere kræve, at en godkendt revisor ikke udar-

bejder erklæringsopgaver.

Et af de nye udvælgelseskriterier i udtagelsen til kvalitetskontrol er antal år siden godkendelse, pkt. 4. Risiko-

baseret udvælgelse af virksomheder til kvalitetskontrol nr. 8 jf. Den fremtidige kvalitetskontrol Ændringer i

det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder73. Størrelsen på revisionsvirksomheden er ud-

vælgelses nr. 4.

73 Samuelsen, Martin, Statsautoriseret revisor og Ploug, Marianne: B.86
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