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English Summary 
 

Going concern is a significant element in the execution of an audit and the primary 

condition for, that the annual report as itself gives a true and fair view of the current 

situation of the company. Going concern can be described as the company’s ability to 

continue the operations in 12 months from the year end, including the ability to liquidate 

its assets and obligations, as a part of the daily operations. 

 

In practise, the auditor is subject to ISA 570, in where the actions of the auditor, at the 

evaluation of going concern as an accounting principle, are described. The overall goal 

to an auditor is to secure a high standard of security for that the company can survive 

12 months from the year end. The auditor has to identify this goal through the whole 

audit process, this being from the planning to the reporting phase. 

 

If the auditor finds conditions which indicate problems with the going concern, there will 

be a several number of additional actions to be performed by the auditor. These 

actions contain a high level of engagement from the management, including a control 

of the management’s assessments and the conditions which are based on their 

evaluation. If the auditor still assess that the company has problems continuing the 

activities in the next 12 months, then it should be included in the annual rapport as a 

modified statement. 

 

Based on the auditor’s statement in the annual report, a number of expectations from 

the accounting user to the credibility of the financial statements are created. These 

expectations do not always correspond to the security of the auditor’s statement in 

practice – the so called “Expectation Gap”. This gap is defined as an inconsistency of 

expectations between the two parties, in this case accounting user and auditor, which 

at any time should be reduced as much as possible. 

 

To obtain the smallest expectation gap possible between accounting user and auditor it 

requires, that accounting user has a basic understanding of reading an annual report 

and auditor’s role related to an audit. This basic understanding is obtained by creating 

a shared understanding of what auditor has to perform (presentation gap) as well as 

what the user of an annual report as reasonably can expect from the auditor 

(reasonably gap). 
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Based on a few interviews it is attempted to analyze the progress in auditor’s 

statements in general, from the beginning of the financial crisis until today. From these 

interviews it overall can be concluded that the focus on the auditor’s role in connection 

with going concern has been significantly increasing during the financial crise. This 

development has led to increased requirements towards the work performed by the 

auditor as well as a higher level of performed tasks than before. 

 

Furthermore, based on the performed interviews, it can be concluded that the highest 

risk of the auditor not to comply with the requirements are in relating with the 

documentation of the performed audit. It is often seen that the necessary actions are 

performed quite well, but if this is not documented then it is of no use. The reason for 

this lack of documentation can be many, but one thing is for sure – the financial crise 

has, as in all other business, led to a huge pressure on the prices. Today’s clients are 

not afraid of switching to a new auditor with the aim of getting a better price, which 

often is possible. In many cases the clients would rather compromise with the quality 

rather than the price. 

 

This is obviously a sad development and since there at the same time is an increasing 

focus on the Auditor's statements from the Regulatory Authority combined with 

increased consequences of failure in these, then it is quite natural that the auditor is 

moving towards a stable "cover my ass" behavior - rather a modified statement too 

much than less. 

 
This particular development has a strong psychological effect on the individual 

company and particularly also for stakeholders and other users of financial statements, 

which are not exactly benefit for the process out of the financial crisis. In particular, the 

banking industry has in that connection high importance and the way out of the 

financial crisis ends in many situations when the cash at the bank closes, which a 

modified statement on the a financial report can have a big "credit" for. 
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1. Indledning 

I kølvandet på en længere årrække præget af højkonjunkturer begyndte den globale 

verdensøkonomi i 2007 at vise svaghedstegn. En økonomisk afmatning, som ingen 

havde forudset, blev starten på den globale finanskrise, der senere skulle vise sig at få 

rigtig store konsekvenser for den økonomiske situation i flere europæiske lande. I 

Danmark har finanskrisen også sat sine tydelige spor, både hos de danske familier, 

men i særdeleshed også hos erhvervslivet. Situationen i de danske virksomheder er 

siden 2007 blevet markant forværret og rigtig mange virksomheder har været nødsaget 

til at foretage større nedskæringer eller i værste fald lukke ned1. 

 

Dette har naturligvis medført en række spørgsmål, som ikke engang økonomerne er i 

stand til at svare på2. Hvordan kunne det ske? Burde det være forudset? Kunne det 

være forhindret? Hvem har ansvaret? Kunne den finansielle sektor have gjort noget? 

…og meget mere. Men én ting er i hvert fald sikker, nemlig at den finansielle krise har 

haft alvorlige konsekvenser for den private sektor og revisors vurdering af 

virksomhedernes going concern muligheder3. 

 

Som et led i bearbejdningen af finanskrisen er der iværksat en række redningsplaner, 

herunder er fokus på revisor, og kravene til denne som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, blevet markant forøget. Alt dette i et forsøg på genoprette det 

danske erhvervsliv, skabe nye arbejdspladser og i sidste ende at sætte gang i den 

økonomiske vækst i Danmark4. 

  

Denne kandidatafhandling vil tage udgangspunkt i revisors rolle i relation til going 

concern, det ansvar revisor er blevet pålagt samt de konsekvenser den finansielle krise 

har haft på revisors arbejde.  

 

 

                                                 
1 Niss, Camilla (2013), ”Læs historien om hvordan finanskrisen startede” 
2 Bang, Mads (2013), ”Rangvid‐udvalgets forklaring på finanskrisen” 
3 FSR (2013), ” Rangvid‐udvalgets rapport om finanskrisen” 
4 Rangvid Udvalget (2013), ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring” 
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1.1. Problemformulering 

Fokus på going concern er fra offentligheden blevet markant forøget de sidste 5 år, 

hvilket naturligvis skærper kravene til revisors arbejde som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Med baggrund i de indledende overvejelser danner følgende 

hovedproblemstilling grundlaget for denne afhandling: 

 

”Hvilke revisionsmæssige handlinger skal udføres af revisor med henblik på 

going goncern samt er der, udfra revisors perspektiv, overensstemmelse mellem 

kravene i revisionsstandarderne og de handlinger, der udføres i praksis?” 

 

Til brug for en tilstrækkelig besvarelse af ovenstående problemstilling er der oplistet 

nedenstående underspørgsmål: 

 

‐ Hvordan defineres begrebet ”Going concern” samt hvilke krav stilles der til 

revisor jf. International Standards on Auditing (ISA) 570 – Going Concern5, 

i forbindelse med revision af going concern som regnskabsprincip? 

 

‐ Hvilke forventninger er der til revisors arbejde som offentlighedens 

tillidsrepræsentant (forventningskløften)? 

 

‐ Hvilken betydning har finanskrisen haft på udviklingen hos virksomhederne 

samt hvordan har finanskrisens udvikling påvirket revisors 

påtegningsadfærd med fokus på going concern? 

 

‐ Hvilke udfordringer er der ud fra revisors perspektiv i forbindelse med den 

øgede fokus på revisors arbejde, herunder kravene til revisor jf. ISA 570?  

 

På baggrund af ovenstående problemstillinger vil denne afhandling forsøge at belyse 

hovedproblemstillingen med udgangspunkt i de nævnte metoder i det kommende 

afsnit.  

 

 

                                                 
5 http://www.ifac.org/publications‐resources/basis‐conclusions‐isa‐570‐redrafted‐going‐concern 
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1.2. Opbygning 
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1.3. Metode 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en overordnet problemstilling, der søges belyst på 

baggrund af en række underspørgsmål. Strukturen i afhandlingen er således, at der 

først vil være en gennemgang af udvalgte teoretiske områder indenfor emnet, hvilket vil 

danne grundlag for den efterfølgende analyse. Formålet med denne fremgangsmåde 

er, at give læser en bedre forståelse af de relevante begreber, som efterfølgende vil 

blive anvendt i den analytiske del af afhandlingen.  

 

Den teoretiske del af afhandlingen vil tage udgangspunkt i forventningskløften samt 

øvrigt relevant litteratur vedrørende going concern.  

 

Den analytiske del af afhandlingen vil primært være eksplorativt6 udformet, idet 

opgaven vil gå i dybden med de lovgivningsmæssige krav der stilles til revisor i forhold 

til going concern. Disse krav vil blive sammenholdt med de i praksis udførte handlinger, 

understøttet af kvalitative metoder til indsamling af information, hvilket sker i form af 

interviews7. Hele analysedelen vil samtidig være præget af empiriske oplysninger, idet 

jeg som revisor med jævnlige mellemrum støder på problematikker omkring going 

concern. 

 

1.3.1. Dataindsamling 

 

Afhandlingen er udarbejdet på baggrund af forskellige former for data, herunder primær 

og sekundært data. I opgaven inddrages også relevant lovgivning og reguleringer. I de 

kommende underafsnit vil de enkelte dataindsamlingsmetoder blive specificeret. 

 
 

1.3.2. Primær data 

 
I denne opgave bruges 3 interviews som primær data. De foretagne interviews er lavet 

med udvalgte personer, som alle har en god erfaring indenfor branchen samt et 

grundigt indblik i de gældende reguleringer. Udvælgelsen er sket ud fra ønsket om, at 

få den praktiske vurdering fra henholdsvis et mindre revisionskontor, et mellemstort 

                                                 
6 Andersen, Ib (2005) ”Den skinbarlige virkelighed”  
Def.: At undersøge forhold med henblik på at frembringe interessante problemstillinger 
7 Andersen, Ib (2005) ”Den skinbarlige virkelighed” 
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revisionskontor og et stort revisionskontor, med det formål at ramme så bredt som 

muligt.  

 

Interview 
person 

Antal års 
erfaring Uddannelse 

Virksomheds 
størrelse 

Længde af 
interviews 

A 10 Cand.merc 35 ansatte ca. 45 min. 

B 15 SR 110 ansatte ca. 50 min. 

C 14 SR 1100 ansatte ca. 1 time 

 

 

På baggrund af disse interviews drages en række konklusioner, som naturligvis er 

begrænset til en vurdering set fra 3 revisorers synspunkt. Problemstillingen i denne 

afhandling efterstræber, at belyse og analysere data fra disse 3 interviews, med det 

formål at rekvirere dybdegående data set fra revisors synspunkt. 

 

De foretagne interviews er semistrukturerede8, idet de er gennemført indenfor rimelig 

åbne rammer og dermed tillader en samtalebaseret 2-vejs kommunikation. Formålet og 

strukturen i de foretagne interviews er foruddefineret og de udarbejdede spørgsmål har 

været brugt som en tjekliste til at sikre fuldstændigheden i informationerne. 

 

Med andre ord har metoden været valgt med henblik på at skabe en høj fleksibilitet 

indenfor emnet, idet rækkefølgen på spørgsmålene og interviewets udvikling som 

helhed ikke har været forudbestemt. Ulempen ved den metode er dog, at det 

begrænser mulighederne for at forfølge interessante emner, som ikke har været 

forudset. Ligeledes er der en vis risiko for, at de interviewede personer kan blive 

påvirket af interviewers måde at formulere spørgsmålene på, men da der er tale om 3 

meget erfarne revisorer med egne meninger og holdninger anses denne risiko for 

minimeret. 

 

De data der indsamles via de foretagne interviews bliver samlet og opstillet i samme 

struktur som de øvrige interviews, med det formål at skabe et bedre 

sammenligningsgrundlag. De indsamlede data vil herefter blive brugt som grundlag for 

analysen i kombination med de sekundære data. 

 
 

                                                 
8 http://www.strategylab.dk 
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1.3.3. Sekundær data 

 
I denne opgave bruges sekundært data i kombination med den ovenfor nævnte 

primære data, med henblik på at besvare og analysere problemstillingen, idet emnet er 

meget højaktuelt og der løbende skrives mange artikler, som er tilgængelige på nettet. 

Fordelene ved denne dataindsamlingsmetode er primært, at disse data er let 

tilgængelige samt kan give gode input til, hvilke andre data der kan og skal indsamles9.  

 

Søgningen af data har i høj grad taget udgangspunkt i forskellige udgaver af Revision 

& regnskabsvæsen og den vej igennem er kendskab til øvrige kilder, artikler og 

lignende opnået. Endvidere er der søgt inspiration til relevante artikler via tidligere 

kandidatafhandlinger og lignende undersøgelser. 

 

Afhandlingen vil så vidt muligt tage udgangspunkt i materiale fra nyere tid, men ved 

brug af kilder af lidt ældre dato vil der ligeledes blive foretaget en konkret vurdering af 

troværdigheden og pålideligheden. 

 

Den væsentligste brug af sekundær data sker ved inddragelse af en rapport udarbejdet 

af FSR og Beierholm ”Going Concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes 

fortsatte drift” (2012). 

 
1.3.4. Standarder og lovgivning 

 

Afhandlingen inkluderer en række national lovgivning og reguleringer 

(Årsregnskabsloven, International Standards on Auditing og lign.). Denne form for data 

sidestilles med gældende lovgivning og kan dermed ikke kritiseres, idet de er udtryk for 

de gældende normer og retningslinjer, som revisorerne er underlagt. 

 

1.3.5. Validitet og reliabilitet10 

 

Der vil i afhandlingen i høj grad blive anvendt data fra subjektive kilder, i form af 

aktuelle artikler og undersøgelser. Ved indsamling af data fra sekundære kilder vil der 

være særlig fokus på, hvem den egentlige afsender er, hvilket sker inden materialet 

                                                 
9 Andersen, Ib (2005) ”Den skindbarlige virkelighed” 
10 http://fc.vucaarhus.dk/flexpsykologib/modul2/materialer/Reliabilitet%20og%20validitet.pdf 
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anvendes i afhandlingen. Der vil således ikke være nogen konkret vurdering af 

datavaliditeten i opgaven.  

 

1.4. Målgruppe 

Som udgangspunkt henvender opgaven sig til alle relevante personer, som af en eller 

anden årsag kan have interesse i denne aktuelle problemstilling. Det forventes, at 

læser har en vis grad af kendskab til emnet inden opgaven læses, hvilket er årsagen til 

at en række begreber og lignende ikke bliver yderligere forklaret. 

 

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at den primære målgruppe er andre 

studerende på samme akademiske niveau, som af forskellige årsager søger inspiration 

indenfor emnet.  

 

Endvidere er det min vurdering, at Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR), 

der som revisortilsyn varetager revisorernes faglige og politiske interesser, også kan 

være en mulig målgruppe, idet foreningen har stor interesse i revisors rolle i forhold til 

den finansielle situation i Danmark. 

 

Endeligt er det min vurdering, at afhandlingen kan have interesse for 

Erhvervsstyrelsen, da de er den fungerende kontrolfunktion i forhold til revisors 

påtegning og overholdelse af gældende lovgivning11. 

 

                                                 
11 Revisorloven (2008) ”Lov nr. 468 af 17. juni 2008, § 32 stk. 1” 
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2. Afgrænsning 

Først og fremmest vil der udelukkende blive fokuseret på revisors forpligtelser i forhold 

til revision af årsregnskabet. Alle øvrige opgaver, der er underlagt en 

revisionspåtegning, vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil opgaver der er underlagt 

review, assistance eller erklæring for udvidet gennemgang heller ikke blive berørt. 

 

Afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i revisors handlinger og forpligtelser, 

og ledelsens ansvar i relation til going concern vil kun sporadisk blive berørt. 

 

Endvidere afgrænses afhandlingen til udelukkende at omfatte de regnskabsmæssige 

reguleringer, og alle skattemæssige forhold vil ikke blive behandlet. 

 

Ligeledes vil afhandlingen kun omfatte de relevante forhold og situationer op til en 

eventuel konkurssituation, og den efterfølgende behandling af en given virksomhed 

under konkurs vil ikke blive behandlet. 

 

Der vil i afhandlingen primært blive taget udgangspunkt i national lovgivning og 

udviklingen i denne, idet vi er underlagt reguleringerne i International Standards of 

Auditing (ISA), som er udarbejdet på baggrund af de internationale standarder. En 

konkret vurdering af udviklingen i de internationale standarder er dermed vurderet 

unødvendig og vil ikke blive gennemgået. Ligeledes vil reglerne for aflæggelse efter 

IFRS heller ikke blive behandlet i afhandlingen. 
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3. Begrebsdefinition 

Dette afsnit har til formål, at give læser en introduktion til begrebet ”Going concern” 

samt de elementer der er aktuelle i forbindelse hermed. Det er dog væsentligt at tilføje, 

at det forventes at læser i forvejen har en grundlæggende forståelse for regnskab og 

revision, og der i denne afhandling primært vil blive fokuseret på forhold og 

problemstillinger indenfor det valgte emne. 

 

3.1. Begrebet ”Going concern” 

Begrebet ”going concern” er et engelsk udtryk for ”Fortsat drift”, og lige som så mange 

andre engelske begreber er dette efterhånden en stor del af de danske 

regnskabsreguleringer. 

 

Definitionen af fortsat drift er, at en given virksomhed skal være i stand til at fortsætte 

driften indenfor en overskuelig fremtid, herunder at ledelsen har de rette incitamenter til 

at sikre dette12.  

 

I Årsregnskabsloven omtales forudsætningen for going concern som følgende: 

 

”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” 13 

 

Denne beskrivelse er i god overensstemmelse med den internationale opfattelse af 

going concern princippet, idet der af den internationale begrebsramme International 

Standards of Board (IASB)14 er redegjort for, at der for International Standards 

Accounting (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS) gælder 

følgende: 

 

”Årsregnskaber udarbejdes sædvanligvis ud fra en forudsætning om, at virksomheden 

er en going concern, og at den vil fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Det antages 

derfor, at virksomheden hverken har til hensigt eller har behov for at træde i likvidation 

                                                 
12 International standards of auditing 570 ‐ ”Going Concern”, april 2009 
13 Årsregnskabsloven (2011) ”Lbk. nr. 323 af 11. april 2011, § 13, nr. 4” 
14 http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 
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eller foretage væsentlig nedskæring i omfanget af driften. Hvis der foreligger en sådan 

hensigt eller et sådant behov, vil årsregnskabet skulle udarbejdes på et andet 

grundlag, og hvis dette er tilfældet, skal der gives oplysninger herom.” 15 

 

Med andre ord er vurderingen af going concern princippet i det store hele ens, uanset 

om der tages udgangspunkt i årsregnskabslovens regler eller de internationale 

standarder. Årsagen til dette er, at fortsat drift er et af de absolut vigtigste elementer for 

regnskabslæsers opfattelse af årsregnskabet, og at det som følge heraf ganske enkelt 

ikke kan fraviges.   

 

3.1.1. Tidshorisont 

 

Som det fremgår af definitionen af going concern, så skal en given virksomhed være i 

stand til at fortsætte driften indenfor en overskuelig fremtid. Definitionen af dette 

fremgår ikke direkte af Årsregnskabsloven (2011), men af kommentarerne til 

årsregnskabslovens § 13, nr. 416 henvises der til IAS 1.26, hvoraf det fremgår, at en 

given virksomhed skal være i stand til at fortsætte driften i 12 måneder fra 

balancedagen.  

 

Netop på dette område er der indført en lempelse i form af, at virksomhederne tidligere 

skulle være i stand til at fortsætte driften i 12 måneder fra tidspunktet for aflæggelse af 

årsregnskabet, men hvor dette nu kun er gældende fra tidspunktet for balancedagen. 

Lempelsen kan i nogle situationer have stor betydning revisor, såvel som ledelsen og 

regnskabslæser.  

 

3.2. Delkonklusion 

Going concern er et meget væsentligt element i revisionens udførelse og en 

grundlæggende forudsætning for, at regnskabet som helhed giver et retvisende billede 

af virksomhedens aktuelle situation.  

 

                                                 
15 PWC (2011) ”Regnskabshåndbogen 2011” 
16 KPMG (2011) ”Kommentarer til årsregnskabsloven” 
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Going concern kan i korte træk beskrives som virksomhedens evne til at fortsætte 

driften i 12 måneder fra balancedagen, herunder om virksomheden har evnen til at 

afvikle sine aktiver og forpligtelser som et led i den normale drift. 
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4. Regulering af revision og revisionsprocessen 

I det kommende afsnit vil der blive lavet en gennemgang af revisions- og 

regnskabsprocessen med fokus på området omkring Going Concern. Først og 

fremmest vil den overordnede regulering omkring revisionsprocessen blive 

gennemgået og herefter vil der blive fokuseret på reguleringerne omkring Going 

Concern og de krav som ISA’erne stiller til revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 

 
 

4.1. Grundlæggende regulering (IFAC) 

International Federation of Accountants (IFAC) er en global organisation, der blev 

etableret i 1977 med det formål, at udvikle internationale standarder indenfor 

revisionsbranchen, herunder at sikre korrekt indførelse og brug af disse. IFAC består i 

alt af 158 medlemsforeninger fordelt på 123 lande. I Danmark består mellemmerne af 

FSR17. 

 

Som medlem af FSR er man forpligtet til at følge de internationale standarder, der 

udarbejdes af IFAC. Disse internationale standarder benævnes ISA’er (International 

Standards of Auditing) og har i de senere år gennemgået en ”Clarity” proces18 med det 

formål, at skabe en større tilgængelighed og overskuelighed for brugerne. 

Konsekvensen af dette har været, at alle ISA’er i dag er opbygget på samme måde 

med et afsnit om de enkelte standarders krav og et afsnit som indeholder vejledning til 

brug af standarden samt en forklarende beskrivelse. 

 

Disse standarder afløser de gamle revisionsstandarder (RS) og gælder for alle 

revisioner af selskaber med regnskabsår efter 15. december 2009. Som et led i 

implementeringen af ISA’erne i Danmark blev der udarbejdet et tillæg til de 

internationale standarder, som har det formål at skabe overensstemmelse og balance 

mellem ISA’erne og Årsregnskabsloven.  

 

                                                 
17 www.fsr.dk 
18 www.ifac.org 



Kandidatafhandling 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
17 af 83 

 

4.2. ISA 200 – Overordnede mål og revisionens gennemførelse 

Det grundlæggende formål med ISA 200 er, at give et overblik over revisors 

overordnede ansvar ved udførelse af en revision af et årsregnskab i overensstemmelse 

med ISA’erne19. Kort fortalt omfatter ISA 200 revisors overordnede mål samt arten og 

omfanget af revisionen.  

 

Det fremgår af standarden, at de overordnede mål for revisor er følgende20: 

 

‐ at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl, således at revisor er i stand til at udtrykke en 

konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig 

begrebsramme, og 

 

‐ at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af 

ISA'erne i overensstemmelse med revisors observationer. 

 

Som et meget vigtigt element i at opnå ovenstående mål er netop forudsætningerne for 

”Going concern”. Behandlingen af dette område er beskrevet i ISA 570 og i det 

kommende afsnit fremgår en gennemgang af revisors ansvar og forpligtelser i relation 

til denne. 

 

4.3. ISA 570 – Going concern 

ISA 570 omhandler de regler som revisor er underlagt ved revision af årsregnskaber, i 

forhold til vurdering af forudsætningen om fortsat drift (going concern). I forbindelse 

med ”Clarity” processen er denne standard kun blevet clarificeret, eller med andre ord 

”omskrevet”, og det faktiske indhold af standarden er dermed uændret i forhold til den 

tidligere gældende RS 570. Det eneste der er ændret er strukturen og den formelle 

præsentation af standarden. 

 

                                                 
19 ISA 200, afsnit 1 
20 ISA 200, afsnit 11 
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Som nævnt tidligere er alle ISA’er i dag opbygget på samme måde, og dermed er ISA 

570, som alle de øvrige standarder, opdelt i fire hovedsnit: Indledning, mål, krav og 

vejledning/forklaring. 

 

4.3.1. Indledning 

 

Indledningen beskriver først og fremmest ansvaret i forbindelse med vurdering af om 

fortsat drift er opfyldt for en given virksomhed. I relation til dette beskrives fordelingen 

af ansvaret hos henholdsvis revisor og ledelse, og som nævnt i afgrænsningen vil 

fokus i denne afhandling hovedsageligt være på det ansvar, der er placeret på revisor. 

 

Endvidere fremgår af det af indledningen, at hele problematikken omkring going 

concern er behæftet med en høj grad af usikkerhed, idet vurderingen og overvejelserne 

gøres på baggrund af en forventning til fremtiden. Der fremgår følgende beskrivelse i 

indledningen21: 

 

”Som beskrevet i ISA 200 er de potentielle virkninger af iboende begrænsninger af 

revisors mulighed for at opdage væsentlige fejlinformationer imidlertid større, når det 

gælder fremtidige begivenheder eller forhold, der kan bevirke, at en virksomhed må 

ophøre med at fortsætte driften. Revisor kan ikke forudse sådanne fremtidige 

begivenheder eller forhold. Følgelig kan en manglende henvisning i revisors erklæring 

til usikkerhed om fortsat drift ikke betragtes som en garanti for virksomhedens evne til 

at fortsætte driften.” 

 

4.3.2. Mål 

 

Under dette område er de primære mål for revisor benævnt til følgende22: 

 

‐ At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse 

af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er 

passende,  

 

                                                 
21 ISA 570, afsnit 7 
22 ISA 570, afsnit 9 
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‐ På grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der 

eksisterer en væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, 

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

og  

 

‐ At fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

 

Som det tidligere er beskrevet er det i denne forbindelse væsentligt at bemærke, at 

målet for revisor er at opnå en begrundet overbevisning om, at selskabets fortsatte drift 

ikke er forbundet med væsentlig usikkerhed. Med andre ord er det ikke målet at opnå 

fuldstændighed sikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, da det ganske enkelt ikke 

er muligt som følge af den høje grad af skøn til fremtiden. 

 

Naturligvis bliver revisors ansvar skærpet som følge af dette, men det er samtidig 

væsentligt at nævne, at revisor reelt ikke udtaler sig om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften, men derimod om ledelsens vurdering af om virksomheden kan 

overleve det kommende regnskabsår. Som nævnt tidligere vil fokus dog være på 

revisors ansvar i relation til going concern, og de forpligtelser der påhviler ledelsen vil 

kun i begrænset omfang blive berørt. 

 

4.3.3. Krav 

 

Det fremgår af standarden, at revisor under hele revisionen skal være opmærksom på, 

om hvorvidt der er tilstrækkeligt bevis for virksomhedens evne til at fortsætte driften. 

Det vil med andre ord sige, at det ikke er nok at revisor foretager vurderingen på 

tidspunktet for afgivelse af revisionspåtegningen, men at disse overvejelser og 

vurderinger skal ske allerede fra planlægningsfasen, til udførelsesfasen og i sidste 

ende til konklusion og rapporteringsfasen. 

 

Endvidere fremgår det af standarden, at revisor skal tage stilling til ledelsens vurdering 

af virksomhedens evne til at fortsætte driften i 12 måneder fra balancedagen23. Revisor 

skal forsøge at afdække den samme periode, som den af ledelsen anvendte periode 

ved vurderingen af virksomhedens evne til at fortsætte driften, i henhold til den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme. I situationer hvor ledelsens vurdering af 

                                                 
23 ISA 570, afsnit 12 
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virksomhedens evne til at fortsætte driften dækker en periode på mindre end 12 

måneder fra balancedagen24, så skal revisor anmode ledelsen om at forlænge 

vurderingsperioden til at gælde minimum 12 måneder fra balancedagen25.  

 

Endeligt er revisor forpligtet til, at forespørge ledelsen til forhold efter ledelsens 

vurderingsperiode, som kan have indflydelse på virksomhedens evne til at fortsætte 

driften26. 

 

Såfremt der efter ovenstående handlinger er en betydelig risiko for, om hvorvidt 

virksomheden er i stand til at fortsætte driften eller ej, så er der en række supplerende 

handlinger som revisor er forpligtet til at udføre. Disse er alle beskrevet i ISA 57027 og 

nedenfor er de oplistet i punktform: 

 

‐ Hvis den daglige ledelse endnu ikke har taget stilling til virksomhedens 

evne til at fortsætte driften, så skal revisor anmode ledelsen om dette. 

 

‐ Revisor skal vurdere ledelsens planer for fremtidige handlinger i relation til 

vurderingen af fortsat drift, og samtidig foretage en vurdering af kvaliteten 

af disse handlinger samt om de overhovedet er realistiske. 

 

‐ I situationer hvor virksomheden har udarbejdet budgetter, 

pengestrømsopgørelser og lignende, der indgår som et led i ledelsens 

egen vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, så skal 

revisor tage stilling til pålideligheden af de underliggende data samt 

foretage en vurdering af, om hvorvidt forudsætningerne for udarbejdelse af 

budgettet mv. er tilfredsstillende. 

 

‐ Revisor skal overveje om der efter tidspunktet for ledelsens vurdering er 

tilkommet yderligere fakta eller informationer, som kan have betydning for 

den pågældende situation. 

 

                                                 
24 ISA 560, afsnit 5  
25 ISA 570, afsnit 13 
26 ISA 570, afsnit 15 
27 ISA 570, afsnit 16 
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‐ Revisor skal anmode ledelsen om skriftligt at dokumentere planerne for 

sikring af fortsat drift, herunder foretage en vurdering af om disse 

handlinger er realistiske og gennemførlige.  

 

Disse handlinger skal danne grundlag for revisors samlede vurdering af virksomhedens 

evne til at fortsætte driften og dermed være udgangspunktet for revisors konklusion på 

regnskabet (i relation til going concern).   

 

Figuren nedenfor indeholder en oversigt over revisors rapportering om going concern: 

 

Figur 1: Oversigt over revisors rapportering 

 

28 

  

                                                 
28 Bisgaard, Anders & Seehausen, Jesper (2012), ”Going concern, konkursramte selskaber...”  
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Det fremgår af ovenstående tabel, at revisor skal medtage et forbehold for fortsat drift i 

årsrapporten i følgende situationer: 

 

‐ Hvis revisor er enig med ledelsen i at going concern er valgt som 

regnskabsprincip, men hvor usikkerhederne vedrørende fortsat drift ikke er 

omtalt tilstrækkeligt i årsregnskabet. Der skal i situationer som denne tages 

forbehold for de manglende oplysninger, og afhængig af den enkelte 

situation kan der samtidig være mulighed for, at der i regnskabet skal 

medtages en afkræftende konklusion. 

 

‐ Hvis going concern er valgt som regnskabsprincip og revisor ikke er enig 

med ledelsen i dette, så bør der ligeledes medtages en modificeret 

konklusion på årsregnskabet. I disse situationer er det ikke nok med et 

forbehold og en ”Bortset fra” konklusion, men der skal i stedet medtages en 

afkræftende konklusion på regnskabet. Der er i princippet tale om to 

forskellige situationer, idet revisor samtidig skal tage stilling til, om forholdet 

er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, og er dette heller ikke tilfældet bør 

der også tages forbehold for det. 

 

Det fremgår desuden af tabellen, at revisor kan ”nøjes” med en supplerende oplysning i 

de følgende to situationer: 

 

‐ Hvis going concern er valgt som regnskabsprincip og revisor er enig med 

ledelsen i dette, samt at usikkerheden om fortsat drift er tilstrækkeligt oplyst 

i regnskabet. 

 

‐ Hvis going concern ikke er valgt som regnskabsprincip og revisor er enig 

med ledelsen i dette, og regnskabet i stedet aflægges efter 

forudsætningerne for f.eks. et likvidationsregnskab29. 

 

 

 

 

                                                 
29 ISA 570, afsnit 26A 
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4.3.4. Vejledning/forklaring 

 

Denne del af ISA 570 beskriver først og fremmest en række eksempler på, hvilke 

forhold der kan være et tegn på problemer med fortsat drift. Til brug for revisors 

overvejelser er der oplistet en række risikovurderingshandlinger og tilknyttede 

aktiviteter, som alt afhængig af den enkelte situation bør tages i betragtning. 

 

Dernæst er oplistet en lang række forklaringer til de tidligere nævnte krav der stilles til 

revisor, med det formål at overskueliggøre hele fremgangsmåden i relation til going 

concern under hele revisionsprocessen. 

 

4.4. Sammenfatning af revisors ansvar 

Først og fremmest er det vigtigt at nævne, at ansvaret hos revisor ligger i, at tage 

stilling til ledelsens vurdering af fortsat drift på et bestemt tidspunkt. Som i alle andre 

situationer hvor en vurdering af en fremtidig begivenhed skal tages, er der naturligvis 

en høj grad af skøn involveret, idet vurderingen laves på baggrund af de oplysninger 

der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. 

 

Dette er forsøgt illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 2: Tidsmæssig oversigt over efterfølgende begivenheder 

30 

 

                                                 
30 Bisgaard, Anders & Seehausen, Jesper (2012), ”Going concern, konkursramte selskaber...” 
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Som det fremgår af figuren ovenfor vil der altid være en eller anden grad af ikke-

forudseelige begivenheder eller forhold, som hverken revisor eller ledelsen har haft 

mulighed for at forudsige på tidspunktet for aflæggelse af regnskabet. 

 

Nogle regnskabslæsere vil ofte have den opfattelse, at når revisor har afgivet en 

påtegning på regnskabet uden nogen henvisning til usikkerhed om fortsat drift, så er 

det en fuldstændig garanti for at virksomheden ikke vil gå konkurs indenfor det 

kommende regnskabsår. Men dette er altså ikke tilfældet og må betegnes som ganske 

uheldigt, idet der skabes en forventningskløft mellem regnskabsbrugerne og den 

ydelse, som revisor rent faktisk leverer. 

 

For at sikre at denne forventningskløft minimeres mest muligt er der etableret et 

offentligt tilsyn, som er beskrevet yderligere i det kommende afsnit. 

 

4.5. Det offentlige tilsyn 

Baggrunden for oprettelsen af et egentligt offentligt tilsyn er den internationale udvikling 

og fællesskabsretlige krav om offentligt tilsyn på revisorområdet. I nyere tid har der 

globalt set været et stigende fokus på kvaliteten af de reviderede regnskaber samt 

begrebet ”retvisende billede” er i dag blevet en væsentlig del af målene for revisor ved 

udførelse af en revision. Behovet for at regnskabslæser kan stole på 

regnskabsoplysningerne er, som en konsekvens af den globale finanskrise, blevet 

større og større og som offentlighedens tillidsrepræsentant spiller revisor en meget 

central rolle i dette. 

  

Tilliden til revisors arbejde beror blandt andet på et tilstrækkeligt tilsyn med revisorerne. 

Dette indebærer, at der er fastsat regler og retningslinjer for en række forskellige 

forhold omkring revisors rolle, herunder sikring af eksempelvis revisors kompetencer 

og uafhængighed. Det overordnede formål med tilsynet overfor revisorerne er i sidste 

ende, at sikre en høj kvalitet af den revision som revisor foretager og dermed medvirke 

til en forøgelse af tilliden til virksomhedernes regnskaber. 

 

I Danmark er Erhvervsstyrelsen jf. revisorloven31 ansvarlig for det overordnede tilsyn, 

hvilket dækker over følgende forhold: 

                                                 
31 Revisorloven (RL) § 32 
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‐ Eksamen og efteruddannelse 

‐ Kvalitetskontrol 

‐ Undersøgelser 

‐ Disciplinære sanktioner 

‐ Samarbejde og udveksling af oplysninger med udenlandske 

tilsynsmyndigheder 

 

I forlængelse af revisorlovens ikrafttræden den 1. juli 2008 er det offentlige tilsyn i 

Danmark bestående af Erhvervsstyrelsen, Revisortilsynet, Revisorkommisionen og 

Revisornævnet, hvilket er skitseret nedenfor: 

 

Figur 3: Det offentlige tilsyn 

32 

 

I den resterende del af afsnittet vil fokus være på den myndighed, der besidder den 

direkte kontrolfunktion i forhold til revisors arbejde, hvilket er Revisortilsynet. 

 

4.5.1. Revisortilsynet 

 

For at vedligeholde og bevare et højt kvalitetsniveau i det arbejde, der udføres af 

revisor, er det i revisorloven vedtaget33, at alle revisionsvirksomheder skal have et 

kvalitetsstyringssystem og kunne dokumentere anvendelsen heraf. Endvidere skal alle 

revisionsvirksomheder og de tilhørende revisorer underkaste sig en kvalitetskontrol, 

der udføres af Revisortilsynet34. Revisortilsynet har desuden udarbejdet retningslinjer 

for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. 

                                                 
32 www.erhvervsstyrelsen.dk 
33 Revisorloven (RL) §§ 28‐29 
34 Kapitel 9 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer 
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Den af revisortilsynet udførte kvalitetskontrol gennemføres med højst 6 års mellemrum. 

Kvalitetskontrollen skal dog udføres med højst 3 års mellemrum i 

revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder 

omfattet af § 21, stk. 3, de såkaldte PIE revisionsvirksomheder35. 

 

I Revisorlovens §§ 34-36 er fastsat de konkrete regler for Revisortilsynets 

sammensætning, reglerne som kvalitetskontrollanterne er underlagt mv., hvilket dog 

ikke vil blive yderligere berørt i afhandlingen. 

 

I relation til going concern problematikken er det primære formål med Revisortilsynets 

kvalitetskontroller at sikre, at revisor foretager de nødvendige handlinger som et led i 

revisionen. I situationer hvor revisor konstaterer, at der er en forhøjet risiko i 

forbindelse med virksomhedens fortsatte drift skal Revisortilsynet sikre, at der 

foretages de nødvendige og lovpligtige supplerende handlinger. Formålet med dette er, 

at der overfor regnskabsbruger gives en høj grad af sikkerhed for, at såfremt der er 

risiko for at den pågældende virksomhed går konkurs i det kommende regnskabsår, så 

vil dette være tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, således at regnskabsbruger ikke 

træffer beslutninger på baggrund af et forkert grundlag. 

 

4.6. Delkonklusion 

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det er ledelsens ansvar at aflægge et 

årsregnskab, der lever op til forudsætningerne for going concern, men det er samtidig 

revisors ansvar at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer en 

gennemgang og vurdering af forudsætningerne samt en sikring af den underliggende 

dokumentation for, at ledelsens vurdering bygger på nogle tilfredsstillende 

forudsætninger. 

 

Going concern er ikke et almindeligt regnskabsområde som mange andre, hvor det er 

muligt at opstille konkrete krav der viser, hvornår der er usikkerhed om virksomhedens 

evne til at fortsætte driften. Men der er derimod en række indikationer på, hvornår en 

virksomhed kan have en forøget risiko for at gå konkurs, såsom negative 

pengestrømme og lignende. 

                                                 
35 Revisorloven (RL) § 29 
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Endvidere er det vigtigt at nævne ISA 200. Denne standard har til formål, at give et 

overblik over revisors overordnede ansvar ved udførelse af en revision af et 

årsregnskab, i overensstemmelse med ISA’erne. 

 

Dernæst er ISA 570 særdeles vigtig i forhold til vurderingen af going concern, idet 

denne standard danner grundlag for de rammer og reguleringer, som revisor er 

underlagt i forhold til vurderingen af en virksomheds evne til at fortsætte driften i 12 

måneder fra balancedagen.  

 

I denne forbindelse er der nogle mål som revisor bør stræbe imod:  

 

‐ At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse 

af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er 

passende,  

 

‐ På grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der 

eksisterer en væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, 

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

og  

 

‐ At fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

 

Disse mål skal revisor forsøge at afdække gennem hele revisionsprocessen, fra 

planlægningsfasen til rapporteringsfasen. Såfremt revisor konstaterer forhold, der kan 

indikere going concern problemer, så er der en række supplerende handlinger der skal 

udføres. Disse handlinger indeholder en høj grad af involvering fra ledelsen, herunder 

kontrol af ledelsens vurderinger samt de forhold der ligger til grund for ledelsens 

vurdering. 

 

Er det fortsat revisors vurdering, at virksomheden har problemer med at fortsætte 

driften, så bør der på årsregnskabet medtages en modificeret påtegning, enten af mild 

eller hårdere karakter, afhængig af den enkelte situation. 
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For at sikre at revisor lever op til de krav der fremgår af ISA 570 er der en række 

kontrolfunktioner, hvoraf en meget væsentlig faktor er ”Revisortilsynet”. Revisortilsynet 

har det primære formål, at sikre en høj kvalitet af det arbejde som revisor udfører, med 

henblik på at årsrapporterne giver et så retvisende billede af virksomhedernes aktiver, 

forpligtelser og finansielle stilling som muligt.  

 

Endvidere er det Revisortilsynets opgave at sikre, at der i situationer med forhøjet 

risiko i relation til virksomhedens fortsatte drift, bliver foretaget de nødvendige og 

lovpligtige supplerende handlinger fra revisors side. Dette skal i sidste ende give 

regnskabsbruger en høj grad af sikkerhed for, at en eventuel betydelig risiko for 

problemer med fortsat drift er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, således at 

regnskabsbruger ikke træffer beslutninger på baggrund af et forkert grundlag. 
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5. Teori og litteraturgennemgang 

I den kommende del af afhandlingen vil der være en gennemgang af relevant teori og 

litteratur omkring ”Going concern”, hvilket skal ses som supplement til den tidligere del 

omkring gældende lovgivning og regulering på området. 

 

5.1. Forventningskløften 

Et meget væsentligt begreb er revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

herunder begrebet ”Forventningskløften”. For at skabe de bedste forudsætninger til en 

bedre forståelse af den efterfølgende analyse af finanskrisens konsekvenser, så vil 

begrebet ”Forventningskløften” samt dennes betydning for udviklingen i revisors rolle 

blive gennemgået i de kommende afsnit. 

 

5.1.1. Historisk set 

 
Allerede tilbage i første halvdel af 1900-tallet eksisterede den grundlæggende teori 

omkring ”Forventningskløften”, men først midt i 1970’erne fik den for alvor 

opmærksomhed. Den amerikanske revisorforening AICPA stiftede Cohen 

Commisionen36 med det formål, at undersøge om hvorvidt denne forventningskløft rent 

faktisk eksisterede. Cohen Commisionen definerede forventningskløften som følgende: 

 

”Kløften mellem offentlighedens forventninger og behovet i forhold til, hvad revisorerne 

kan og bør forvente at opnå”37 

 

Denne definition er efterfølgende blevet kritiseret for et være uklar og mangle indhold i 

forhold til, at definere den omtalte forventningskløft mellem revisor og 

regnskabsbruger. I forlængelse heraf blev der i 1990’erne skrevet en række 

afhandlinger om netop dette begreb, og særligt Brenda Porter’s kritik af den hidtidige 

definition vakte opsigt. Ifølge Brenda Porter burde Forventningskløften i stedet bære 

overskriften ”Forventnings- og præstationskløft” og definitionen mente hun skulle være 

følgende: 

 

                                                 
36 The Commission on Auditors’ Responsibilities (1978) 
37 The Commission on Auditors’ Responsibilities (1978) 
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”Kløften mellem samfundets forventninger til revisorer og opfattelsen af revisors 

præstationer”38 

 

Ifølge Brenda Porter var den væsentligste tilføjelse til definitionen af 

Forventningskløften, at regnskabsbrugernes forståelse skulle medtages, og dermed 

blev begrebet ”Forståelseskløften” opfundet. Hendes undersøgelser viser, at følgende 

tre årsager er hovedelementerne i at forventningskløften opstår39: 

 

‐ Samfundet har den opfattelse, at revisorerne ikke kan leve op til det 

forventede ansvar (mangelfuldt arbejde). 

 

‐ Samfundet har rimelige forventninger til revisor, som dog falder udenfor 

revisors juridiske og faglige ansvar (mangelfuld regulering). 

 

‐ Samfundet har forventninger til revisor, udover hvad revisor med 

rimelighed kan forventes at levere (urimelige forventninger). 

 

Disse årsager har skabt grundlaget for, at der siden 1990’erne har været forøget fokus 

på revisors rolle og ansvar, herunder forventningsafstemningen mellem revisor og 

regnskabsbruger.  

 

5.1.2. Definition 

 
Som begrebet så fint beskriver, så kan ”Forventningskløften” defineres som en 

uoverensstemmelse af forventninger mellem to parter, som i dette tilfælde er 

regnskabsbruger og revisor. Både ledelsen og øvrige regnskabsbrugere danner sig en 

række forventninger til det arbejde revisor skal udføre samt den sikkerhed det 

efterfølgende regnskab giver. Det er dog ofte set, at disse forventninger ikke stemmer 

overens med det faktiske ansvar, der påhviler revisor i forbindelse med udførelsen af 

en revision. En række artikler skrevet under finanskrisen beskriver flere situationer, 

hvor forventningerne til revisors arbejde ganske enkelt ikke er blevet indfriet40. 

 

                                                 
38 Porter, Brenda (2008), ”Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand” 
39 Porter, Brenda (2008), ”Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand” 
40 Johnsen, Morten (2010), ”Hård kritik af danske revisorer” 
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Grundlæggende er der to forskellige dele af teorien bag ”Forventningskløften”, som der 

bør tages i betragtning ved definitionen heraf – nemlig ”Forventningskløften” og 

”Forståelseskløften”. Årsagen til, at sidstnævnte begreb også bør medtages ved 

definitionen er, at regnskabsbrugernes kompetencer og generelle indsigt på området 

ofte er den primære årsag til, at netop denne forventningskløft opstår. 

Sammenhængen mellem disse begreber er illustreret nedenfor: 

 

Figur 4: Forventnings- og forståelseskløften 

 

41 

 

Som det fremgår af Brenda Porters model over Forventnings- og forståelseskløften er 

der tilføjet yderligere to relevante begreber, nemlig Præstations- og 

Rimelighedskløften. For at kunne identificere og behandle en eventuel forventningskløft 

er det vigtigt, at have fuld forståelse for disse begreber samt anvendelsen heraf. 

 

5.1.3. Præstationskløften 

 

Præstationskløften kan beskrives som forskellen mellem revisors udførte arbejde og de 

forventninger fra regnskabsbrugerne, som må karakteriseres som ”rimelige”. Denne 

                                                 
41 Porter, Brenda (2008), ”Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand” 
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fremgår som forventningskløftens venstre del. Præstationskløften kan herudover 

opdeles i to delelementer, nemlig revisors mangelfulde arbejde og mangelfuld 

regulering. 

 

Revisors mangelfulde arbejde opstår i de situationer, hvor der ifølge regnskabsbrugers 

opfattelse er uoverensstemmelse mellem revisors faktisk udførte arbejde og det som 

lovgivningen foreskriver, der skal udføres. Dette kan enten opstå ved, at 

regnskabsbruger ikke har tilstrækkeligt kendskab til de krav der stilles til revisors 

arbejde i relation til going concern, eller det kan opstå i de situationer, hvor revisor rent 

faktisk har udført et mangelfuldt stykke arbejde. 

 

Den anden del af præstationskløften er benævnt ved ”Mangelfuld regulering”, og denne 

del dækker over de situationer, hvor revisor lever op til kravene om god revisorskik, 

men hvor det udførte arbejde ifølge regnskabsbruger ikke er tilstrækkeligt i henhold til 

dennes forståelse af lovningen på området. Dette kan f.eks. opstå i de situationer, hvor 

regnskabsbruger gør revisor ansvarlig overfor en række områder, der ikke er beskrevet 

i lovgivningen. 

 

5.1.4. Rimelighedskløften 

 

Som det ligger i ordet dækker denne del af forventningskløften over de situationer, hvor 

regnskabsbruger har urimelige forventninger til det arbejde revisor skal udføre, for at 

opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis for going concern. 

 

Et klassisk eksempel på dette er, når revisor har afgivet en blank påtegning på en 

årsrapport og regnskabsbruger dermed forventer, at regnskabet er fuldstændig uden 

fejl. I disse tilfælde har regnskabsbruger en manglende indsigt i, at betydningen af en 

blank påtegning rent faktisk er ”høj grad af sikkerhed” og ikke fuldstændig sikkerhed42. 

 

Netop denne manglende indsigt og forståelse medfører urimelige forventninger fra 

regnskabsbruger til revisor, og det er blandt andet disse urimelige forventninger, der i 

sidste ende kan være med til at skabe forventningskløften. 

 

 

                                                 
42 ISA 200 – Overordnede mål og revisionens gennemførelse 
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5.1.5. Bearbejdning 

 
Forventningskløften kan ikke elimineres fuldstændig, men enhver revisor bør dog 

stræbe efter at minimere den mest muligt. I alle situationer vil det være en fordel for 

revisor, at identificere en eventuel forventningskløft så tidligt i processen som muligt, 

med det formål at opnå et acceptabelt niveau i sidste ende. 

 

Som middel til at minimere forventningskløften er det for revisor nødvendigt, at tilpasse 

revisionsydelsen til det rette niveau for den pågældende kunde. Denne tilpasning kan 

blandt andet indebære, at der til kunden tilbydes den rette ydelse i form af enten 

revision, review eller udvidet gennemgang, alt afhængig af hvilke konkrete behov den 

pågældende kunde har.  

 

Et andet element er som nævnt forståelseskløften, og denne del har revisor kun delvist 

mulighed for at bearbejde. Et langt stykke af vejen forudsættes det, at regnskabsbruger 

har den grundlæggende forståelse for et regnskab, og i situationer hvor dette ikke er 

tilfældet kan revisor forsøge at minimere disse forståelsesrisici mest muligt. Dette kan 

ske i form af kursustilbud og øvrig uddannelse indenfor området samt ved at informere 

regnskabsbruger om revisors rolle på området omkring going concern, herunder 

effekten af de overvejelser der foretages ved afgivelse af revisors påtegning på 

regnskabet.  

 

Jo større forståelse der skabes hos regnskabsbrugeren, desto mindre bliver 

forventningskløften også. For at opnå dette er det vigtigt for revisor, at implementere 

nogle gode redskaber og værktøjer med det formål, at opnå en bedre kommunikation 

med regnskabsbrugeren. Dette gælder særligt ved løbende at orientere 

regnskabsbruger om de lovændringer, der kan være interessante i den pågældende 

situation, således at regnskabsbruger hele tiden er bedst muligt rustet til dels, at læse 

et regnskab på den rette måde og dels at være informeret om revisors rolle i revisionen 

samt den sikkerhed der gives på baggrund heraf. 

 

5.2. Delkonklusion 

I situationer med flere involverede parter vil ”forventningskløften” altid være et meget 

aktuelt emne. Dette gælder også i revisorbranchen, hvor der har været særligt fokus på 

begrebet siden 1970’erne, hvor den amerikanske revisorforening AICPA stiftede Cohen 
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Commisionen med formålet, at undersøge om hvorvidt forventningskløften rent faktisk 

eksisterede i praksis.  

 

I 1990’erne blev der skrevet en række afhandlinger og artikler om området, og især én 

teoretiker fik stor betydning for nutidens forståelse af ”forventningskløften”. Navnet var 

Brenda Porter og med hendes afhandling om ”forventningskløften” gav hun særligt 

udtryk for, at der til definitionen også burde tilføjes ”forståelseskløften”.  

 

Det som hun i sin opfattelse af forventningskløften lagde fokus på var, at der naturligvis 

kræves en grundlæggende forståelse hos regnskabsbruger for at opnå et 

tilfredsstillende niveau af forventninger til revisor. Denne grundlæggende forståelse 

bliver skabt ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem regnskabsbrugers og 

revisors opfattelse af, hvad revisor skal udføre (præstationskløften) samt hvad der med 

rimelighed kan stilles af forventninger til revisor (rimelighedskløften).  

 

Det er vigtigt at påpege, at der altid vil være en eller anden grad af forventningskløft, 

men målet for revisor skal dog hele tiden være, at minimere dette til et tilfredsstillende 

niveau. Uanset graden af forventningskløft revisor og regnskabsbruger imellem, så er 

dette emne særdeles aktuelt for den efterfølgende analyse af finanskrisens 

konsekvenser for erhvervsmarkedet og revisors rolle, da banker og øvrige 

finansieringsinstitutter ofte vil være brugeren af et regnskab og dermed har 

forventninger til hvad en erklæring fra revisor indebærer. 
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6. Analyse af finanskrisens konsekvenser for 

virksomhederne 

I den første del af afhandlingen har der været fokuseret på den teoretiske og 

lovgivningsmæssige del omkring going concern problematikken. Den kommende del af 

afhandlingen vil i stedet være baseret på analyser af finanskrisens konsekvenser for 

henholdsvis erhvervsmarkedet og for revisor, herunder om revisor i praksis lever op til 

de lovgivningsmæssige krav, i relation til vurderingen af going concern. 

  

6.1. Konkursramte selskaber i perioden 2008 til 2011 

Dette afsnit tager udgangspunkt i en omfattende undersøgelse af de aflagte 

årsrapporter og erklæringer for regnskabsåret 2011, gennemført i et samarbejde 

mellem FSR og revisionsfirmaet Beierholm43.  

 

Formålet med undersøgelsen44 var, at undersøge udviklingen i konkurser i 2011 

sammenholdt med en tilsvarende undersøgelse i 2009, særligt med fokus på 

tidspunktet for afgivelse af konkursdekretet, hvilket er et meget vigtigt element i relation 

til revisors ansvar. Selve dataindsamlingen og populationens udvælgelse vil ikke blive 

detaljeret gennemgået, men der vil udelukkende være fokuseret på resultaterne af de 

to undersøgelser. 

 

6.1.1. Resultat af undersøgelserne 

 

Undersøgelsen fra 2011 blev gennemført i perioden juni til september 2012 og 

dannede grundlag for en større debat vedrørende revisors ansvar, der havde sin 

begyndelse tilbage i 2009 ved den første undersøgelse. Allerede i 2009 medførte 

undersøgelsen en stor debat i medierne, hvor revisor af de fleste kritikkere blev 

udpeget som skurken. 

 

Nedenstående figur giver et overblik over resultaterne af de to undersøgelser samt en 

sammenligning af udviklingen fra 2008 til 2011 i antallet af konkurser: 

 

                                                 
43 FSR (2012), ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 12” 
44 FSR (2012), ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 12” 
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Figur 5: Undersøgelser vedrørende konkursramte selskaber 

 

45 

 

Ovenstående tabel viser det samlede antal konkurser i 2011 sammenholdt med en 

tilsvarende periode i 2008/09. Sidstnævnte periode er i kolonnen ”Ændring” omregnet 

til en 12 måneders periode, med det formål at gøre sammenligningsgrundlaget mere 

brugbart. 

 

Det fremgår af tabellen, at der i 2011 var 4.403 selskaber som gik konkurs, hvilket 

sammenlignet med 2008 er en samlet stigning på 28 %, ved omregning til en 12 

måneders periode. Der er altså tale om en markant stigning i antallet af konkurser i den 

4-årige periode, hvilket både er gældende for aktieselskaber og anpartsselskaber. 

 

Endvidere er det interessante i denne sammenhæng rent faktisk, at 93 % af de 

selskaber som ikke har nået at aflægge en årsrapport inden konkursen skal findes 

blandt anpartsselskaberne, hvorimod kun 7 % af aktieselskaberne er gået konkurs 

inden aflæggelsen af den første årsrapport. Dette viser tydelige tegn på, at 

aktieselskaber generelt lever længere end anpartsselskaber og at 

sikkerhedsforanstaltningerne, der findes i aktieselskaber men ikke i anpartsselskaber, 

er velfungerende.  

                                                 
45 FSR (2012), ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 12” 
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Ligeledes kan forhold som en højere minimumskapital samt kravet om en bestyrelse 

eller et tilsynsråd være en væsentlig årsag til, at aktieselskaberne generelt har en 

længere levetid. 

 

Med andre ord kan det på baggrund af de to undersøgelser konkluderes, at der siden 

2008 er sket en markant stigning i antallet af konkurser, hvilket naturligvis har medført 

en stigende opmærksomhed på revisors rolle og ansvar i dette. 

 

6.2. Udvikling i revisors rolle i perioden 2008 til 2011 

For at belyse revisors rolle og ansvar i denne udvikling er det naturligt, at gå i dybden 

med de faktiske tidspunkter for konkursernes indtræden, herunder udviklingen i 

revisors påtegningsadfærd fra 2008 til 2011. 

 

6.2.1. Tidspunkt for afsigelse af konkursdekret 

 

Revisor skal ved sin vurdering af om hvorvidt en virksomhed opfylder kravene for 

værende going concern, tage udgangspunkt i en tidshorisont på 12. måneder fra den 

seneste balancedag. Ved afgivelse af sin påtegning på årsrapporten skriver revisor 

under på, at regnskabet er retvisende for virksomhedens tilstand på balancedagen, 

hvilket naturligvis kun kan gøres på baggrund af alle de kendte informationer på dagen, 

hvor påtegningen underskrives.  

 

Efter datoen for revisors underskrift af påtegningen kan der opstå hændelser eller 

forhold af særlig betydning for virksomhedens fortsatte drift, som hverken revisor eller 

ledelsen kunne have forudset på tidpunktet for regnskabets endelige godkendelse. Det 

er derimod ledelsens opgave løbende at kommunikere sådanne mulige begivenheder 

til revisor og offentligheden, inden problemfyldte aktiviteter kan medføre 

konkursbegæring. 

 

Nedenstående figur er udarbejdet af FSR og Beierholm som et led i undersøgelsen for 

2011 og giver et overblik over tidspunktet for konkursdekretets afsigelse: 

 

 

 



Kandidatafhandling 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
38 af 83 

 

Figur 6: Tidspunkt for afsigelse af konkursdekret  

 

46 

 

Som det fremgår af figuren er 21 % af de 4.403 konkurser, der indtrådte i 2011, sket 

indenfor 12 måneder fra balancedagen, og i disse tilfælde er der tale om et forhold som 

revisor, så vidt muligt, burde have oplyst om i den seneste årsrapport. Med andre ord 

er hele 79 % af konkurserne i 2011 indtruffet i perioden 1-2 år efter den senest aflagte 

årsrapport.  

 

I forlængelse af dette skal det nævnes, at den tilsvarende undersøgelse i 2009 viste, at 

25 % af det samlede antal konkurser indtraf indenfor 12 måneder fra balancedagen, 

samt hele 75 % af konkurserne indtraf senere end 12 måneder fra balancedagen.  

 

Dette svarer til, at der i 2009 var en gennemsnitlig periode fra seneste balancedato til 

afsigelse af konkursdekretet på 515 dage mod 534 dage i 201147.  

 

De regnskabsbrugere, som i perioden fra 12-17 måneder efter den aflagte årsrapport 

for 2011 har foretaget større beslutninger på baggrund af regnskabet, må af gode 

grunde stå tilbage med spørgsmålet:  
                                                 
46 FSR & Beierholm (2012), ”Analyse: Going Concern – Revisors evne til at vurdere…” 
47 FSR (2012), ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 12” 
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”Burde vi havde opretholdt den hidtidige praksis, hvori revisor erklærede sig om fortsat 

drift på en periode bestående af 12 måneder fra påtegningsdatoen? Kunne det have 

ændret noget for mig?” 

 

Men alt andet end lige må det på baggrund af ovenstående figur konkluderes, at 

revisor ved den nuværende praksis på området kun kan stilles til ansvar for den 

periode, der ligger indenfor 12 måneder fra den seneste balancedato, og at det altså 

ikke er i denne periode den største del af problemet befinder sig.  

 

Dette ændrer dog ikke på det faktum, at udviklingstendensen fortsat er, at flere og flere 

selskaber går konkurs indenfor 12 måneder fra den senest aflagte årsrapport, og derfor 

er det meget interessant, at sammenholde denne tendens med udviklingen i revisors 

påtegningsadfærd. 

 

6.2.2. Revisors påtegningsadfærd 

 

Som det tidligere er nævnt ligger en stor del af ansvaret i hænderne på virksomhedens 

ledelse, som et led i den løbende kommunikation til revisor og omverdenen. Revisor 

har dog også en forpligtelse i, at oplyse om de usikkerheder der må være i forbindelse 

med fortsat drift, hvilket kan gøres ved forskellige former for modifikationer af 

påtegningen. 

 

Hvis revisor er enig i ledelsens vurdering af virksomheden som going concern, men 

blot ønsker at påpege de usikkerheder der er i forhold til den fortsatte drift, så bør der i 

påtegningen medtages en supplerende oplysning med henvisning til de dele af 

regnskabet, som regnskabsbrugerne skal være opmærksomme på. Som eksempel på 

dette kan være, at der i noterne er medtaget en beskrivelse om ledelsens plan for 

reetablering af virksomhedens kapital samt sikring af finansieringen for de kommende 

12 måneder. 

 

Derimod bør revisor medtage et forbehold for fortsat drift i regnskabet, hvis man er 

uenig i ledelsen om, at regnskabet aflægges med going concern som 

regnskabsprincip, eller hvis revisor er af den overbevisning, at forholdet ikke er 

tilstrækkeligt beskrevet i årsrapporten. 
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Den faktiske påtegningsadfærd for 2011 er illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 7: Periode fra balancedato til afsigelse af konkursdekret, i forhold til andel 

af forbehold eller supplerende oplysninger om going concern 
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Som det ses af figuren havde revisor medtaget en supplerende oplysning eller et 

forbehold vedrørende going concern i 6 ud af 10 virksomheder, som indenfor 12 

måneder efter balancedagen gik konkurs. Hvorimod der vedrørende virksomheder som 

er gået konkurs mere end 12 måneder efter balancedagen ”blot” er medtaget forbehold 

eller supplerende oplysninger om going concern i 37 % af tilfældene.  

 

Dette illustrerer meget tydeligt, at revisor primært har fokus på de kommende 12 

måneder efter balancedagen, i forbindelse med sine overvejelser og dertilhørende 

handlinger. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at jo længere ud i fremtiden vi kommer, 

desto større skøn vil være involveret, hvilket gør grundlaget for revisors overvejelser 

endnu mere usikkert. 

 

Endvidere skal det nævnes, at et af de yderligere formål med undersøgelsen for 2011 

var, at sammenholde udviklingen i revisors påtegningsadfærd i perioden fra 2008 til i 

2011. Det er for de fleste mennesker naturligt at antage, at der som en konsekvens af 

                                                 
48 Data indhentet fra Experian og Statstidende og bearbejdet af FSR & Beierholm (2012) 
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den globale finanskrise og de dertilhørende forøgede krav til revisor og dennes ansvar, 

formentlig er sket en stigning i antallet af modificerede påtegninger på årsrapporter 

med going concern problemer. Dette er illustreret i figuren nedenfor: 

 

Figur 8: Andel af regnskaber med modificerede påtegninger vedr. Going concern 

i forhold til alle reviderede regnskaber inkl. regnskaber med review 
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Som det fremgår af figuren var der i 2008 kun medtaget forbehold eller supplerende 

oplysninger vedrørende going concern i 28 % af alle regnskaber for konkursramte 

selskaber, hvorimod dette tal var steget til 41 % i 2011. 

 

Denne udvikling er helt naturlig og ganske forventet, idet revisor er mere forsigtig i 

påtegningsadfærden end tidligere, som en konsekvens af finanskrisen, det stigende 

antal af konkurser og konsekvenserne ved afgivelse af en forkert påtegning. 

 

6.3. Seneste opdatering – ”2012-regnskaber” 

Den analyserede udvikling i påtegningsadfærden for perioden 2008 til 2011 ser 

umiddelbart ud til at fortsætte. FSR har offentliggjort en pressemeddelelse50, hvori der 

redegøres for udviklingstendensen for 2012-regnskaberne. 

                                                 
49 Data indhentet fra Experian og Statstidende og bearbejdet af FSR & Beierholm (2012) 
50 FSR (2013), ”Stadig flere advarselsflag ved virksomhedernes fortsatte drift” 
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Fortsat flere og flere regnskaber bliver forsynet med en modificeret påtegning, og 

præcis som i de senere år er det særligt problemer med going concern, der ligger helt i 

toppen af listerne. Kun ulovlige aktionærlån overgår going concern, hvilket 

udelukkende er gældende for supplerende oplysninger.  

 

I nedenstående figur illustreres udviklingen for 2012: 

 

Figur 9: Væsentligste årsager til forbehold i regnskaberne 
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51 FSR (2013), ”Stadig flere advarselsflag ved virksomhedernes fortsatte drift” 
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Figur 10: Væsentligste årsager til supplerende oplysninger i regnskaberne 
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I forlængelse af pressemeddelelsen fra FSR gives der samtidig udtryk for, at den 

fortsatte udvikling er et tydeligt tegn på, at det forøgede fokus på revisors rolle fortsat 

overskygger den lille forbedring, der ellers er spået for erhvervsbranchen i de 

kommende år. 

 

Den tydeligste tendens ligger dog i det faktum, at der fortsat er flere og flere revisorer, 

som tager forbehold for going concern. Ifølge FSR er der en meget grov 

tommelfingerregel der siger, at hvis der er en betydelig risiko for, at en virksomhed ikke 

kan fortsætte driften, hvilket er i et interval på mellem 10 – 95 %, så bør revisor ”kun” 

medtage en supplerende oplysning i regnskabet, under forudsætning af, at der i øvrigt 

er oplyst tilstrækkeligt herom i regnskabet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt oplyst om 

dette i regnskabet, eller at risikoen kan kategoriseres som meget høj (groft sagt over 

95 % chance), så bør revisor i stedet medtage et forbehold i regnskabet53. 

 

På trods af en stigning i antallet af konkurser siden 2008 harmonerer dette ikke helt 

med den faktiske udvikling, i og med at stigningen primært kan relateres til konkurser 

der ligger mere end 12 måneder fra balancedagen. I undersøgelsen for 2008 blev det 

opgjort, at 25 % af alle konkurser skete indenfor 12 måneder efter balancedagen, og 

det tilsvarende tal for 2011 var faldet til 21 %. 

 

                                                 
52 FSR (2013), ”Stadig flere advarselsflag ved virksomhedernes fortsatte drift” 
53 Udtalelse fra chefkonsulent hos FSR, Lars Kiertzner 
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På baggrund af den faktiske udvikling for 2012 må det blot konstateres, at revisorerne 

fortsat er meget forsigtige i forbindelse med afgivelse af påtegning på årsrapporten, 

hvilket der kan være flere forskellige årsager til. Men én ting er sikkert - de stigende 

krav til det arbejde som revisor skal udføre i relation til going concern, samt de 

skærpede konsekvenser ved manglende oplysning i regnskabet om eventuelle risici, 

med stor sandsynlighed har en effekt af flere forbehold og supplerende oplysninger i 

årsrapporterne. 

 

6.4. Delkonklusion 

Først og fremmest må det konkluderes, at antallet af konkurser har været stigende 

siden 2008. Dette medfører stor usikkerhed hos mange regnskabsbrugere, idet der 

bliver skabt større og større tvivl om troværdigheden af revisors påtegning på 

regnskabet. 

 

Nedenfor er i punktform oplistet de relevante hovedkonklusioner i den undersøgelse, 

der blev foretaget af FSR i samarbejde med Beierholm i 2012 (på baggrund af 2011 

tal): 

 

‐ 8 ud af 10 konkursramte virksomheder (79 %) gik i 2011 konkurs mere end 

12 måneder efter balancedagen og dermed efter den periode, hvor det af 

revisor forventes, at der sker fyldestgørende oplysning i årsrapporten. 

 

‐ Kun hver femte virksomhed (21 %) gik i 2011 konkurs indenfor 12 måneder 

efter balancedagen. 

 

‐ Af disse 21 % havde 6 ud af 10 enten et forbehold eller en supplerende 

oplysning vedrørende going concern, svarende til 60 %. 

 

‐ I 2008 var der medtaget forbehold eller supplerende oplysninger 

vedrørende going concern i 28 % af alle regnskaber for konkursramte 

selskaber, hvorimod dette tal var steget til 41 % i 2011. 

 

Denne udvikling er også gældende for 2012 og er naturligvis en konsekvens af fortsat 

større forsigtighed hos revisorerne, ved afgivelse af påtegningen på årsrapporterne, 
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dels som følge af større krav til det udførte arbejde og dels som følge af skærpede 

konsekvenser ved manglende oplysning om problemer med fortsat drift i 

årsrapporterne. 

 

I det kommende afsnit vil udviklingens konsekvenser for revisor blive analyseret samt 

der vil blive inddraget interviews med det formål at belyse, om hvorvidt revisor i praksis 

lever op til disse skærpede krav i forbindelse med vurderingen af going concern. 
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7. Analyse af finanskrisens konsekvenser for revisorerne 

På baggrund af de tidligere nævnte undersøgelser er udviklingstendensen ganske klar 

– der er fortsat en stigende fokus på det arbejde revisor udfører i relation til going 

concern, særligt med henblik på den dokumentation, som revisor bør sikre sig ved 

vurdering af en virksomheds muligheder for at fortsætte driften. 

 

Dette skal blandt andet ses i lyset af, at der årligt laves en række undersøgelser og 

kontroller af, om hvorvidt revisor rent faktisk lever op til de gældende 

dokumentationskrav. Disse dokumentationskrav er overordnet set er defineret i ISA 

230 – ”Revisionsdokumentation” og mere specifikt vedrørende going concern i ISA 

570. 

 

7.1. Kvalitetskontrol 

Revisortilsynet er den direkte tilsynsmyndighed overfor revisorerne og besidder derfor 

en vigtig rolle i dette. Der foretages årligt tilsyn med de danske revisorer, hvilket der 

kommer en samlet rapport ud af i sidste ende. Ved gennemgang af tilsynsrapporterne 

for 2008 til 2011 har hele problematikken omkring going concern haft særligt stort fokus 

i 2010 og 2011.  

 

I de kommende afsnit vil udfaldet af kvalitetskontrollerne for 2010 og 2011 blive 

gennemgået og analyseret. Det er vigtigt at bemærke, at der udelukkende vil være 

fokuseret på den del af kvalitetskontrollerne, som relaterer sig til going concern 

problematikken. 

 

7.1.1. Redegørelse for 2010 

 

I 2010 var et af Revisortilsynets helt klare fokusområder ”Konkurssager”. Det vil med 

andre ord sige, at der har været fokus på de sager hvor revisor har afgivet en 

revisionspåtegning for en eller flere kunder, som efterfølgende er gået konkurs eller i 

betalingsstandsning. 
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Formålet med undersøgelsen var, at kontrollere om revisor i følgende tilfælde har 

udført et tilfredsstillende stykke arbejde: 

 

‐ Har revisor været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle risici med fortsat 

drift? 

‐ Har revisor oplyst tilstrækkeligt om dette i årsrapporten? 

‐ Har de nødvendige modifikationer i påtegningen været medtaget? 

‐ Er de nødvendige handlinger udført, herunder supplerende handlinger? 

‐ Foreligger der tilstrækkelig dokumentation for de udførte handlinger? 

 

Konklusionen på den udførte kontrol af dette område var, at Revisortilsynet sendte 12 

sager til Revisornævnet, primært pga. utilstrækkelig dokumentation. Herudover blev 3 

sager afsluttet med påtale om ny kontrol og 1 sag blev afsluttet med påtale uden ny 

kontrol. 

 

Endvidere gav kvalitetskontrollanterne i en del tilfælde anbefalinger om, at der på 

systemniveau burde ske ændringer i de interne procedurer og værktøjer, med henblik 

på fremadrettet at styrke dokumentationen i de konkrete sager54. 

 

7.1.2. Redegørelse for 2011 

 

Som nævnt var konkurssager ligeledes et fokusområde for Revisortilsynet i 2011.  

Dette er kommet til udtryk ved, at kvalitetskontrollanterne har opført en række 

yderligere spørgsmål vedrørende going concern i de tjeklister, som er blevet benyttet til 

de enkelte sager. Derudover er revisionsvirksomhederne, som et led i 

kvalitetskontrollen, blevet bedt om at oplyse, hvilket erklæringskunder der er under 

konkursbehandling eller er trådt i betalingsstandsning. Disse kunder har efterfølgende 

dannet grundlag for en del af stikprøveudvælgelsen. 

 

Resultatet af kvalitetskontrollen for 2011 var, at 16 sager blev sendt til indbringelse hos 

Revisornævnet, hvilket igen skyldtes utilstrækkelig dokumentation. Derudover blev 2 

sager afsluttet med påtale overfor revisor, men uden ny kontrol. 

 

                                                 
54 Revisortilsynet (2011), ”Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010” 
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Da antallet af ”uheldige” sager ligger på samme niveau i 2011 som i 2010 oplyser 

Revisortilsynet i forlængelse af kvalitetskontrollen for 2011, at dette fortsat også vil 

være et fokusområde i 201255.  

 

7.1.3. Revisors ansvar 

 

I de tilfælde, hvor revisor ikke har udført tilstrækkeligt arbejde i forbindelse med sine 

going concern vurderinger, eller i tilfælde hvor handlingerne ikke er dokumenteret 

tilfredsstillende, så vil revisor på den ene eller anden måde blive stillet til ansvar. 

 

Ikke alene for virksomheden selv kan det få stor betydning, hvis revisor afgiver en 

forkert påtegning, men i særdeleshed også for regnskabsbrugerne, kreditorerne og 

lignende. 

 

For revisor selv kan en forkert påtegning også vise sig at have rigtig stor betydning. 

Hvis revisor ikke har udført sit arbejde godt nok, eller for den sags skyld dokumenteret 

det udførte arbejde tilstrækkeligt, så kan revisor ifalde disciplinær- og 

erstatningsansvar og i særligt grove tilfælde også straffeansvar.  

 

En af årsagerne til, at revisor kan ifalde erstatnings- og disciplinærretlig ansvar er, at 

give revisor et økonomisk incitament til at overholde god revisorskik, og på den måde 

medvirke til at fastholde en stærk og uafhængig profession, der skaber tillid til 

virksomhedernes årsrapporter. 

  

Som det tidligere er nævnt har der de sidste 5 år været en stigning i antallet af 

konkurssager, hvilket har øget fokus på revisor og det arbejde der udføres i relation til 

fortsat drift. Konsekvensen af dette har været, at antallet af sager mod revisorerne, i 

den samme periode har været stigende, og det er i høj grad sager i forbindelse med 

konkurser, der har præget denne udvikling56.  

 

Dette kan i mange tilfælde få store økonomiske konsekvenser for revisor, men der står 

dog anført et krav i lovgivningen om, at revisor skal have tegnet en forsikring til 

                                                 
55 Revisortilsynet (2011), ”Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010” 
56 Raastrup, Nicolai (2011), ”Tilsyn gransker revisorer i konkurssager” 
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dækning af eventuelle erstatningskrav, i forbindelse med revisors afgivelse af 

erklæringer med sikkerhed57. 

  

Der gælder solidarisk ansvar i de situationer, hvor revisor ikke er den eneste part der 

kan holdes til ansvar for problemet. Da revisorerne samtidig er de eneste 

selskabsretlige aktører med en lovpligtig forsikring har tendensen været, at kurator i 

mange tilfælde vil forsøge at gøre revisor som hovedansvarlig i sagen, med henblik på 

at få dækket en så stor del af erstatningsbeløbet som muligt.  

 

Dette er en meget sørgelig udvikling, da det i sidste ende er ledelsen, der har ansvaret 

for årsrapporten. Endvidere er der også det faktum, at det ofte er en konsekvens af 

ledelsens egne handlinger, der har været årsag til situationen. Som eksempel på dette 

kan nævnes, at der har været sager, hvor ledelsen har begået økonomisk kriminalitet 

og erkendt dette, men hvor det alligevel i sidste ende er revisor der bliver kendt 

erstatningspligtig for en væsentlig andel af det samlede erstatningsbeløb58. 

 

7.2. Konsekvenser – ”set fra revisors synspunkt” 

Udviklingstendensen, samt udfaldet af de årlige kvalitetskontroller, har naturligvis 

medført en række konsekvenser for revisor og det arbejde, der kræves udført som et 

led i revisionen af årsrapporten. Disse konsekvenser har revisor i løbet af de seneste 5 

år i særdeleshed kunne mærke, og derfor er det meget relevant at stille en række af de 

spørgsmål som udviklingen har medført, til netop revisorerne selv. 

 

Som en del af afhandlingen er der foretaget interview med tre forskellige revisorer, i 

henholdsvis en lille, en mellem og en stor revisionsvirksomhed. Det interessante er, om 

de alle har samme opfattelse af udviklingen i de seneste 5 år samt konsekvenserne af 

dette. 

 

 

 

 

                                                 
57 Revisorloven § 3, stk. 1, punkt 6   
58 FSR (2011), ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 10” 



Kandidatafhandling 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
50 af 83 

 

Det skal nævnes, at alle tre personer ønsker at være anonyme. Nedenfor fremgår dog 

oplysninger om hvilken størrelse virksomhed de kommer fra samt deres 

uddannelsesmæssige baggrund: 

 

Interview 
person 

Antal års 
erfaring Uddannelse 

Virksomheds 
størrelse 

Længde af 
interviews 

A 10 Cand.merc 35 ansatte ca. 45 min. 

B 15 SR 110 ansatte ca. 50 min. 

C 14 SR 1100 ansatte ca. 1 time 

 

 

7.3. Analyse af interviews 

Som det fremgår ovenfor er der som primært datagrundlag foretaget interviews af 3 

forskellige revisorer med det formål, at få belyst revisionsbranchens holdninger indefra. 

Personerne er udvalgt på baggrund af, at forsøge at dække så bred en del af branchen 

som muligt.  

 

Ud fra de foretagne interviews er de væsentligste problemstillinger oplistet i 

nedenstående tabel, set fra hver enkelt af de interviewede personer: 

 

Revisor / udfordringer Udfordring 1 Udfordring 2 Udfordring 3 
Revisor A Stor mediefokus på revisor 

medfører en meget 
forsigtig revisor. 

Flere modificerede 
påtegninger fra den 
forsigtige revisor medfører 
mindre samarbejdsvillighed 
fra banksektoren. 

Stigende krav til revisor 
medfører ubalance i 
honorarniveauet. 

Revisor B Medierne vælger ofte den 
nemme løsning og gør 
revisor til syndebuk, som 
konsekvens af manglende 
kendskab til de 
lovgivningsmæssige krav til 
revisor. 

Revisors manglende evne til 
at dokumentere sit arbejde 
medfører øget fokus på 
revisor og et fald i tilliden. 

Stigende krav til revisor 
kan være medvirkende til 
at forsinke vejen ud af 
finanskrisen. 

Revisor C Overdrevet brug af 
modificerede påtegninger, 
som en konsekvens af 
stigende fokus på revisor og 
særligt stigende 
bødeforlæg. 

Den psykologiske effekt fra 
omverdenen ved revisors 
stigende forsigtighed har 
effekt på finanskrisen. 

Offentlighedens 
forventninger til revisor 
som "spåkone" er urimelige. 
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De væsentligste problemstillinger, der er omtalt i de foretagne interviews samt oplistet i 

tabellen ovenfor, vil blive gennemgået og analyseret i de følgende afsnit. 

 

7.3.1. Øgede krav til revisor skaber ubalance 

 
Først og fremmest er der bred enighed om, at fokus på revisors rolle i forbindelse med 

going concern har været markant stigende i de seneste 5 år, hvilket har resulteret i, at 

kravene til revisors arbejde på området er steget og det i dag forventes, at revisor 

udfører markant flere handlinger end tidligere. Alt dette med det formål, at opnå så høj 

grad af sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens 

regnskabsmæssige og økonomiske situation. 

 
Disse stigende krav har naturligvis konsekvenser for revisor og dennes arbejde i det 

daglige. Den direkte konsekvens for revisors arbejde er, at i situationer ved going 

concern problemer skal revisor udføre langt flere supplerende handlinger end tidligere 

eller sagt med andre ord, så er handlingerne muligvis de samme, men fokus på 

dokumentationsdelen er markant stigende. 

 

Det er i den forbindelse de interviewede personers vurdering, at det punkt hvor der er 

størst risiko for, at revisor ikke lever op til de stigende krav netop er omkring 

dokumentationen af det udførte arbejde. Der er bred enighed om, at de udførte 

handlinger omkring going concern ikke altid bliver dokumenteret tilstrækkeligt. Ofte er 

de nødvendige handlinger og overvejelser foretaget, men hvis dette ikke er 

dokumenteret er værdien af det udførte arbejde meget lille. 

 

Der kan som udgangspunkt være flere årsager til, at revisor kan have tendens til at 

slække på dokumentationsdelen. Først og fremmest kan det skyldes, at den 

pågældende kunde er en lille virksomhed af ukomplekst karakter og som revisor i 

øvrigt har et godt og mangeårigt kendskab til. 

 

Derudover kan den økonomiske del også spille en vigtig faktor. På mindre sager er 

honoraret i forvejen meget presset og mange kunder har hele tiden øjnene åbne over 

for, hvilken pris de kan tilbydes inde hos ”naboen”. Det har desværre ofte den 

konsekvens, at hvis man som revisor føler sig overbevist om, at virksomheden opfylder 

alle krav til at kunne fortsætte driften, og man i øvrigt har udført de lovpligtige 

handlinger, så kan der desværre godt være en tendens til at slække lidt på 
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dokumentationen. Dette gælder både for den lille revisor, som generelt set har rigtig 

mange små kunder, men bestemt også for den store revisor, som har en langt højere 

uddebiteringssats. Med andre ord – den økonomiske del spiller også en vigtig faktor. 

 

Endvidere skal det nævnes, at den stigende konkurrence på markedet ofte medfører, 

at mange kunder vælger at skifte til de mindre revisionshuse, som følge af en bedre 

pris på produktet. Denne udvikling er på mange måder forståelig, men samtidig også 

en sørgelig udvikling, da pris og kvalitet i de fleste tilfælde har en naturlig 

sammenhæng. Det fremgår netop af revisortilsynets kontrol for 201259, at det i 

overvejende grad er de små revisionsfirmaer med én enkelt revisor, der har fået påtaler 

for manglende kvalitetskontrol. 

 

Dette er naturligvis en trist udvikling, men så længe der er stigende krav til revisors 

arbejde, honorarniveauet er presset og dermed at konkurrencen er stigende, så er det 

desværre konsekvensen. 

 
 

7.3.2. Den forsigtige revisor 

 
Konsekvenserne af ovennævnte udvikling med øget fokus og øgede krav til revisor er, 

at revisor som en konsekvens af den stigende konkurrence på prisparameteret, ofte vil 

være tilbøjelig til at tage et forbehold for meget fremfor et forbehold for lidt. Dette 

afspejler sig direkte af den faktiske udvikling i modificerede påtegninger (figur 8), som i 

perioden 2008 til 2011 er steget med 13%60. 

 

Der er rimelig stor enighed blandt de interviewede personer om, at udviklingen i 

branchen i de senere år har bevæget sig i en nødvendig retning, men at det til tider 

tangerer til en ”cover my ass” adfærd. Dette er en naturlig konsekvens af, at de 

økonomiske konsekvenser for revisor ved en forkert påtegning bliver større og større. 

For mange mindre revisionshuse har det den betydning, at risikoen for at få disse 

bødeforlæg er for høj og at man stedet vælger at trække sig fra kerneydelsen og i 

stedet fokusere på rådgivning61. 

                                                 
59 Elm‐Larsen, Rolf (2013), ”Konsekvenserne af revisortilsynets kontrol” 
60 Data indhentet fra Experian og Statstidende og bearbejdet af FSR & Beierholm (2012) 
61 Pedersen, Signe Ferslev (2014), ”Høje bøder skræmmer revisorer væk” 
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Hvis denne udvikling fortsætter kan det have store konsekvenser for de mindre kunder, 

idet mange af de små revisionshuse vælger at se bort fra de almindelige kerneydelser 

eller lukker helt ned. Mange af de små kunder vil blive ramt af dette, idet der til sidst 

kun er de større revisionskontorer tilbage, som ofte vil have en langt højere 

uddebiteringssats og dermed tager højere priser for de leverede produkter. 

 
 

7.3.3. Mediernes rolle 

 
I forbindelse med mediernes rolle og magt bør inddrages et meget vigtigt element i 

hele denne diskussion, nemlig ”Forventningskløften”. De interviewede personer er alle 

enige om, at dette begreb kan være hele årsagen til, at fokus på revisor fortsat stiger 

og stiger. Mange regnskabslæsere er nok ikke bekendt med begrebet og har en 

forventning om, at når revisor har givet en blank påtegning på årsrapporten, så betyder 

det at regnskabet er 100 % korrekt. Men dette er dog ikke helt korrekt, idet revisor ikke 

afgiver en erklæring om fuldstændig sikkerhed om rigtigheden i regnskabet, men 

derimod høj grad af sikkerhed for at det er korrekt. 

 

Netop dette er et meget væsentligt element i hele problematikken omkring going 

concern, idet regnskabslæser til en hver tid vil forvente, at selskabet ikke går konkurs 

indenfor det kommende år, såfremt revisor har anført en blank påtegning på 

årsrapporten. Dette er dog heller ikke helt korrekt. Som det fremgår af ISA 560 – 

”Efterfølgende begivenheder”, så er revisors mål følgende: 

 

 at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt begivenheder, der 

indtræffer mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring, og som 

kræver regulering af eller oplysning i regnskabet, er passende afspejlet i 

regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, og 

 

 at reagere passende på forhold, som revisor bliver opmærksom på efter datoen 

på revisors erklæring, som, hvis revisor havde kendt til dem på denne dato, 

kunne have foranlediget revisor til at ændre sin erklæring 

 

Det er meget tydeligt af ovennævnte definition, at der også er en rimeligheds-

betragtning der skal tages højde for. Revisor kan som alle andre almindelige 
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mennesker ikke spå om fremtiden og kan dermed kun tage højde for de forhold, der 

enten er kendte på tidspunktet inden erklæringen på regnskabet underskrives eller de 

forhold, som med al rimelighed må forventes at kunne forudsiges62. 

 

Alle de tre interviewede personer er i den forbindelse enige om, at også dette er et 

væsentligt punkt i diskussionen omkring forventningskløften. Der er enighed om, at det 

bør tilstræbes at minimere denne kløft mest muligt ved at gøre offentligheden mere 

opmærksom på, hvad en erklæring af revisor på et regnskab i virkeligheden indebærer.  

 

7.4. Revisortilsynets redegørelser (opsummering) 

I forlængelse af ovenstående analyse af de foretagne interviews er der i nedenstående 

tabel lavet en opsummering af de væsentligste punkter i Revisortilsynets redegørelser i 

de seneste 5 år63: 

 

År / Kommentarer   

2008 Dårlige kvalitetsstyringssystemer medfører flere fejl i revisors påtegninger. 

2009 ---o0o--- 

2010 Mange tilfælde af manglende dokumentation for going concern (12 konkrete sager). 

2011 Manglende revision af going concern eller manglende dokumentation for dette (16 
sager). 

2012 Manglende revision af going concern eller manglende dokumentation for dette (14 
sager + 22 sager med påtale). 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel har der særligt i årene 2010 til 2012 været stor 

fokus på going concern. Revisortilsynets væsentligste bemærkning gennem årene har 

været, at revisor ikke er god nok til at dokumentere sit arbejde i forbindelse med going 

concern vurderingen.  

 

Der har i perioden været flere og flere påtaler, hvilket er i god overensstemmelse med 

den tidligere analyse af de foretagne interviews. 

 

                                                 
62 Høyer, Dennis (2012) ”Going Concern – Forudsætningen om fortsat drift i relation til 
revisorserklæring”, kandidatafhandling 
63 Data indhentet fra Revisortilsynets hjemmeside (http://revisortilsynet.dk/redegorelser/0/16) 
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7.5. Delkonklusion 

På baggrund af analysen af den primære data, i form af de foretagne interviews, kan 

følgende konkluderes: 

 

Der har været stigende fokus på going concern og revisors rolle i dette, som følge af et 

stigende antal konkurser. Mængden af det udførte arbejde er steget markant og 

antallet af handlinger er næsten ti gange så stort som for 5 år siden. 

 

I forbindelse med den stigende fokus på revisor er et væsentligt element 

”Forventningskløften”. Omverdenen har i mange tilfælde en anden opfattelse af 

revisors rolle, end hvad der rent faktisk fremgår af reguleringerne. Det er ikke 

forventeligt, at alle regnskabslæsere har et dybdegående kendskab til 

Årsregnskabsloven, ISA’erne mv. og derfor bør det tilstræbes at minimeres denne kløft 

mest muligt, ved at kommunikere revisors rolle lidt klarere ud til befolkningen. 

  

Konsekvensen ved det stigende fokus på revisor i relation til going concern har 

naturligvis været, at revisor er blevet mere forsigtig og oftere end tidligere medtager en 

modificeret påtegning som følge af going concern problemer. Det kan til tider tangere til 

”cover my ass” påtegningsadfærd og denne udvikling vil formentlig fortsætte, hvis ikke 

det lykkedes at minimere ”Forventningskløften”. 

 

Det er dog fakta, at revisor ikke altid lever op til samtlige krav jf. ISA 570. Der udføres 

måske nok de krævede handlinger, men dette bliver i mange tilfælde ikke tilstrækkeligt 

dokumenteret. Derfor er det også vigtigt at påpege, at revisor også selv har en vigtig 

opgave i at skabe en større tillid hos omverdenen. 

 

Fortsætter udviklingen i revisors rolle og påtegningsadfærd kan det have konsekvenser 

for de mindre virksomheder og iværksættere, som i nogle tilfælde bliver skræmt af den 

store mængde arbejde på området. Men der er enighed om, at det primært vil være de 

mindre sunde og ikke så velovervejede virksomheder/iværksættere, som lader sig 

påvirke af dette. 

 

Der er delte meninger om, hvorvidt de stigende krav til revisors arbejde har indvirkning 

på vejen ud af finanskrisen, men det vurderes dog, at der er psykologiske 
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konsekvenser ved det stigende antal af modificerede påtegninger, som i alle andre 

tilfælde naturligvis har indflydelse på vejen ud af krisen. 
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8. Handlingsplan 

Der er ingen tvivl om, at finanskrisen siden 2008 har haft væsentlig indflydelse på den 

økonomiske situation i Danmark, både for virksomhederne, for revisorerne og for 

danskerne generelt.  

 

Finanskrisen i Danmark opstod som en konsekvens af flere forhold, der samlet set var 

medvirkende til at økonomien ”kollapsede” tilbage i 2008. Perioden op til finanskrisen 

var præget af en forholdsvis høj og tilsyneladende holdbar økonomisk vækst, der 

medførte en udbredt økonomisk optimisme hos danskerne. Samtidig var økonomien 

underlagt en konjunktur medløbende finanspolitik, lempelige finansielle vilkår, 

risikosøgende kreditinstitutter og utilstrækkelig selskabsledelse i en række 

pengeinstitutter. Årsagen til finanskrisen er således en kombination af mange faktorer, 

både internationale og nationale, og det er derfor ikke muligt at udpege én årsag eller 

én skurk bag den finansielle krise64. 

 

Danmark er en lille og åben økonomi, der økonomisk og finansielt er påvirket af resten 

af verdensøkonomien. Det er derfor vurderet, at Danmark ikke kunne have undgået at 

blive ramt af den globale finansielle krise. Samtidig er det dog også vurderingen, at en 

række nationale omstændigheder gjorde, at den danske økonomi samt en større del af 

de danske kreditinstitutter havde bragt sig i en sårbar position. Den finansielle krise 

kunne nok ikke være undgået, men måske kunne krisens omfang have været mindre, 

hvis der forud for krisen var ageret anderledes i en række forskellige situationer. 

 

Som det tidligere er nævnt er revisor påført ansvaret som offentlighedens kontrollant 

med regnskaber og anden finansiel rapportering, hvilket ikke blot giver revisor en 

afgørende rolle for tilliden til offentligheden, men i særdeleshed også til den finansielle 

sektor. Denne tillid har i løbet af finanskrisen lidt nogle store nederlag, idet revisors 

håndtering af en række nødlidende pengeinstitutter ikke i tilstrækkelig grad har gjort 

omverdenen opmærksom på nogle faretruende signaler. Dette har vist sig at have 

store konsekvenser, da netop pengeinstitutterne har haft stor betydning for 

finanskrisens udvikling. 

 

 

                                                 
64 Rangvid Udvalget (2013), ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring” 
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8.1. Forventningskløften 

 
Revisor er tiltænkt rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og agerer dermed 

som bindeleddet mellem virksomhedernes finansielle oplysninger og omverdenen. Der 

er fra regnskabsbruger en klar forventning til hvad revisors rolle er og til den sikkerhed 

revisors påtegning giver på årsregnskabet. 

 

Netop dette ansvar har gennem de seneste 5 år fået adskillige knæk på 

troværdigheden, dels som følge af nogle fejl hos de pågældende revisorer og dels som 

følge af et en forventningskløft mellem revisor og omverdenen. Særligt i forbindelse 

med håndteringen af en række nødlidende pengeinstitutter har der imidlertid været en 

række tilfælde, hvor reviderede regnskaber ikke har været retvisende, og hvor der 

derfor har kunnet rejses kritik af revisorernes arbejde. Dette har haft store 

konsekvenser for finanskrisen og for tilliden til revisor, hvilket naturligvis har været i stor 

fokus hos medierne. 

 

Som en direkte konsekvens af dette er der allerede nu gennemført en række tiltag fra 

regeringen, herunder højere uddannelseskrav til revisorer af finansielle virksomheder, 

med det formål at gøre revisor bedre rustet til revision af finansielle virksomheder og de 

særlige forhold der gøre sig gældende for disse. Regeringen har herudover indført en 

certificeringsordning for den eller de underskrivende revisorer i pengeinstitutter, 

realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Formålet med ordningen er, at styrke 

Finanstilsynets muligheder for hurtigt og effektivt at kunne reagere over for revisorerne 

af de finansielle virksomheder, når der konstateres fejl og mangler vedrørende 

revisionen. 

 

Også i EU har der været stor fokus på revisors rolle, primært med vægt på to 

væsentlige elementer. Først og fremmest er der et stort ønske om, at 

kommunikationen fra revisor til regnskabsbrugerne om eventuelle kritiske forhold bliver 

stærkt forbedret samt at koncentrationen af revisionsydelser på et mindre antal 

revisionsfirmaer bliver styrket. EU kommissionen har i den forbindelse fremsat forslag 

til ændring af den eksisterende regulering af revision i form af en forordning, som 

skærper revisors forpligtelser i forhold til virksomheder af særlig offentlig interesse65.  

                                                 
65 Jensen, Lene Bach (2012) ”Forventningskløft – Revisors rapportering af going concern”, 
kandidatafhandling 
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Dette viser med al tydelighed, at det ikke kun er i Danmark at der er stor fokus på at 

minimere forventningskløften, men at det i høj grad også er i fokus hos EU 

kommissionen. Hos FSR er der enighed med EU kommissionen i, at en stor del af 

arbejdet ligger i at forbedre kommunikationen mellem revisor og omverdenen, herunder 

gøre det klart for regnskabslæser, hvad en blank påtegning indebærer. 

 

Ifølge bestyrelsesformand for FSR, Morten S. Renge er netop kommunikationen til 

omverdenen historisk set ikke en kompetence revisor har lagt vægt på. Revisor er 

validatoren og vil i de fleste tilfælde kun reagere, hvis de lovgivningsmæssige regler 

ikke er overholdt eller der i øvrigt er forhold, som kræver læserens særlige 

opmærksomhed66. Denne situation er i dag væsentligt forandre og nedenstående citat 

fra Morten S. Renge giver et rigtig godt billede af FSR’s holding til forventningskløften 

samt vejen til at minimere denne: 

 

”Revisor skal ikke længere kun validere, men også kunne forklare med ord og ikke tal, 

hvad validationen er værd, og hvad den kan bruges til. Vi skal være bedre til at 

forklare, hvad en blank påtegning betyder, og hvilken værdi den skaber. Medierne i 

dag tegner det tydelige billede, at forventningerne til en blank påtegning ligger langt 

højere, end de informationer påtegningen indeholder. Der har således været flere 

eksempler på, at man mener, at en blank påtegning er garant for en sund investering. 

Sådan er det ikke, og sådan har det aldrig været. Men det viser med al tydelighed, at 

revisor har en stor opgave i forhold til at fortælle, hvad påtegningen faktisk betyder,”67  

 

 

Det fremgår altså med al tydelighed, at FSR og EU kommissionen er enige om, at et 

vigtigt element i at minimere forventningskløften er, at forbedre kommunikationen 

mellem revisor og regnskabsbruger. Det skal dog tilføjes, at der også er punkter hvor 

FSR er uenige med EU kommissionen, nemlig på forslaget om at alle virksomheder 

skal tvinges til at skifte revisor hvert sjette år. Ifølge FSR vil dette blot forringe 

                                                 
66 FSR (2012), ”Revision i en krisetid” 
67 FSR (2012), ”Revision i en krisetid” 
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kvaliteten af det udførte arbejde, idet risikoen for tab af viden er stor ved hvert 

revisorskifte, samtidig med at det vil blive dyrere for virksomhederne68.  

 

Nedenfor er det i punktform oplistet, hvilke forslag fra EU kommissionen som FSR 

støtter og hvilke forslag man er uenige i69. 

 

FSR – danske revisorer er ikke tilhængere af: 

‐ At der indføres regler om tvungen rotation af revisionsvirksomheder. 

 

‐ At der indføres rene revisionsvirksomheder, der kun må yde revision og 

nogle få andre erklæringsydelser, og/eller at erhvervsvirksomhedernes 

mulighed for at købe andre ydelser end revision af 

revisionsvirksomhederne begrænses yderligere, end lovgivning og etiske 

retningslinjer kræver i dag. 

 

‐ At revisionsydelser skal i tvungent udbud. 

 

‐ At der gennemføres nye regler for revisors kommunikation med ledelse og 

omverden, hvis disse regler giver uklar kommunikation eller uklar 

ansvarsfordeling. 

 

‐ At EU går enegang på en række områder, hvor internationalt samarbejde 

og brugen af internationale regler og standarder er vejen frem. 

 

FSR – danske revisorer ønsker at støtte tiltag, som: 

‐ Giver mulighed for, at det nuværende 8. direktiv om revision får lov at 

fungere, og at rammerne i direktivet udnyttes bedre. 

 

‐ Øger kvalitetsniveauet yderligere. Derfor støtter FSR, at der indføres 

internationale standarder i form af ISA´erne, således at et ensartet 

kvalitetsniveau sikres. 

 

                                                 
68 FSR (2012), ”Revision i en krisetid” 
69 FSR (2011), ”Høring om Europakommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet” 
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‐ Sikrer, at revisionskomiteerne får en øget rolle, og at flere beslutninger om 

virksomhedernes brug af revisor og revisors ydelser overlades til disse. 

 

‐ Forbedrer samarbejdet mellem myndighederne, men også mellem 

myndigheder og revisor i form af gensidig informationsudveksling. 

 

‐ Introduktionen af en ny erklæringsstandard, som kan dække behovet for 

sikkerhed hos regnskabsbrugere af regnskaber fra virksomhederne i 

årsregnskabsloven klasse B (udvidet gennemgang). 

 

8.2. Delkonklusion 

Som det fremgår med al tydelighed, så er der enighed om at forventningskløften er et 

meget væsentligt element i omverdenens forståelse af revisor’s rolle i relation til going 

concern. 

 

Der er fra EU iværksat en række tiltag med det formål, at mindske kløften mellem 

regnskabsbrugers forståelse af revisors arbejde samt den sikkerhed en blank 

påtegning giver. Disse tiltag er vurderet af FSR til et stykke af vejen at være fornuftige, 

men der er også punkter som FSR ikke støtter op om. 

 

De vigtigste indsatsområder er omkring revisor’s kommunikation til regnskabsbruger, 

hvor det er FSR’s vurdering at revisor skal være bedre til at viderebringe eventuelle 

uhensigtsmæssige forhold til ledelsen.  

 

Det andet vigtige indsatsområde er omkring forståelsen af revisors arbejde samt den 

konkrete sikkerhed der ligger i den enkelte erklæringstype. Sidstnævnte har bl.a. 

dannet grundlag for den nye erklæringstype ”Udvidet gennemgang” samt en 

omformulering af henholdsvis review- og assistanceerklæringen. 

 

Endeligt er et væsentligt element i handlingsplanen, at der hele tiden er fokus på 

videreuddannelse af revisor og dennes kompetencer. I denne forbindelse er fokus først 

og fremmest lagt på de revisionsopgaver, der er på virksomheder som er under særlig 

offentlig interesse samt af finansiel karakter. 
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Alle disse punkter er en del af den handlingsplan, som allerede nu er delvist 

implementeret, men samtidig et signal til myndighederne om, at hvis man ønsker at 

komme hele going concern problematikken til bunds, så kræver det at der arbejdes på 

at minimere forventningskløften samt hele forståelsen af sikkerheden bag revisors 

arbejde. Hele udviklingen i revisors rolle samt forståelsen af revisors arbejde er rigtig 

godt beskrevet i nedenstående citat af formanden for FSR, Morten S. Renge70: 

 

”Der er ingen tvivl om, at kravene til revisor i løbet af de 100 år er steget dramatisk. 

Revisionen omfatter således langt mere og dokumenteres langt mere detaljeret 

sammenlignet med tidligere. Alligevel er der en forventningskløft. Det skyldes, at 

forventningerne meget naturligt stiger over tid, som vi kender fra det olympiske motto: 

hurtigere, højere, stærkere. Derfor vil forventningskløften altid være der. Opgaven er at 

minimere den,” 

 

 

                                                 
70 FSR (2012), ”Revision i en krisetid” 
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9. Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været, at belyse udviklingen i revisors arbejde de 

seneste 5 års tid, som følge af finanskrisen og det stigende antal konkurser på det 

danske erhvervsmarked. 

 

Endvidere har det været hensigten, at sætte fokus på om de stigende krav til revisor er 

realistiske, opfyldes de i praksis og kan det være en bremseklods for vejen ud af den 

finansielle krise. 

 

For at besvare dette er der i problemformuleringen opstillet et hovedspørgsmål samt en 

række underspørgsmål, som alle er besvaret i afhandlingen og som er opsummeret 

nedenfor. 

 

Going concern er et meget væsentligt element i revisionens udførelse og en 

grundlæggende forudsætning for, at regnskabet som helhed giver et retvisende billede 

af virksomhedens aktuelle situation. Going concern kan beskrives som virksomhedens 

evne til at fortsætte driften i 12 måneder fra balancedagen, herunder om virksomheden 

er i stand til at afvikle sine aktiver og forpligtelser, som et led i den normale drift. 

 

Going concern er ikke et almindeligt regnskabsområde som mange andre, hvor det er 

muligt at opstille konkrete krav der viser, hvornår der er usikkerhed om virksomhedens 

evne til at fortsætte driften. Men der er derimod en række indikationer på, hvornår en 

virksomhed kan have en forøget risiko for at gå konkurs, såsom negative 

pengestrømme og lignende. 

 

I relation til going concern påhviler der revisor en række forpligtelser, hvilket naturligvis 

medfører forventninger til revisors påtegning på årsrapporten som beslutningsgrundlag. 

Disse forventninger stemmer ikke altid overens med den sikkerhed de udførte 

handlinger i praksis medfører – også kaldet ”Forventningskløften”. Denne kløft 

defineres netop som en uoverensstemmelse af forventninger mellem to parter, i dette 

tilfælde regnskabsbruger og revisor, hvilket til en hver tid bør mindskes mest muligt. 

 

For at opnå den mindst mulige forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor 

kræves det, at regnskabsbruger har en grundlæggende forståelse for årsrapporter 
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samt revisors arbejde i relation til en revision. Denne grundlæggende forståelse opnås 

ved at skabe en fælles opfattelse af, hvad revisor skal udføre (præstationskløften) samt 

hvad der med rimelighed kan stilles af forventninger til revisor (rimelighedskløften).  

 

I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at forventningskløften altid, i en eller anden 

grad, vil være tilstede – for revisor er målet derfor, at minimere kløften til et 

tilfredsstillende niveau, hvilket i høj grad er aktuelt i relation til going concern. 

 

I praksis er revisor underlagt ISA 570, hvori de handlinger revisor skal udføre, ved 

vurdering af going concern som et regnskabprincip, er beskrevet. Det overordnede mål 

for revisor er, at sikre en høj grad af sikkerhed for, at virksomheden kan overleve i 12 

måneder fra balancedagen. Dette mål skal revisor forsøge at afdække gennem hele 

revisionsprocessen, fra planlægningen til rapporteringsfasen.  

 

Såfremt revisor konstaterer forhold, der kan indikere going concern problemer, så er 

der en række supplerende handlinger der skal udføres. Disse handlinger indeholder en 

høj grad af involvering fra ledelsen, herunder kontrol af ledelsens vurderinger samt de 

forhold der ligger til grund for ledelsens vurdering. Er det fortsat revisors vurdering, at 

virksomheden har problemer med at fortsætte driften, så bør der på årsregnskabet 

medtages en modificeret påtegning, enten af mild eller hårdere karakter, afhængig af 

den enkelte situation. 

 

På baggrund af nogle interviews er det forsøgt at analysere udviklingen i revisors 

påtegningsadfærd, fra finanskrisens begyndelse og til i dag - set fra revisors egne øjne. 

 

Ud fra disse interviews kan det konkluderes, at der er bred enighed om, at fokus på 

revisors rolle i forbindelse med going concern har været markant stigende i de seneste 

5 år, hvilket har resulteret i øgede krav til revisor samt et stigende antal udførte 

handlinger end tidligere.  

 

Endvidere kan det på baggrund af de foretagne interviews konkluderes, at det punkt 

hvor der er størst risiko for, at revisor ikke lever op til kravene er, i forhold til 

dokumentation af det udførte arbejde. Alle tre er rimelig enige om, at der på mindre 

sager ikke altid bliver dokumenteret tilstrækkeligt, hvilke handlinger der er udført og 

hvilke overvejelser man rent faktisk har gjort sig. Ofte er de nødvendige handlinger 
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udført, men hvis dette ikke er dokumenteret kan det ikke bruges til noget. Årsagerne til 

den manglende dokumentation kan være mange, men én ting er i hvert fald sikkert – 

den finansielle krise har som i alle andre brancher medført et stort pres på prisniveauet 

og nutidens kunder er ikke blege for at skifte revisor, til fordel for et bedre tilbud hos 

naboen. Kunderne vil i mange tilfælde hellere gå på kompromis med kvaliteten af det 

produkt revisor leverer, fremfor prisen. 

 

Dette er selvfølgelig en trist udvikling og da der samtidig er et stigende fokus på 

revisors påtegninger fra Revisortilsynet, samt øgede konsekvenser ved fejl i disse, så 

er det helt naturligt, at revisor er på vej mod en stabil ”cover my ass” adfærd, hvor der 

hellere medtages en modificeret påtegning for meget end for lidt.  

 

Netop denne udvikling har en stærk psykologisk effekt for den enkelte virksomhed, og 

særdeles også for interessenter og øvrige regnskabsbrugere, som ikke ligefrem gavner 

planerne om at redde os ud af finanskrisen. Særligt banksektoren har i denne 

forbindelse en stor betydning, og vejen ud af finanskrisen stopper i rigtig mange 

tilfælde, når kassen hos pengeinstituttet lukkes, hvilket en modificeret påtegning på et 

regnskab kan have en høj grad af ”æren” for. 

 

Konklusionen, og det endelige budskab er derfor, at de øgede krav til revisors arbejde 

er mere nødvendige, end de er realistiske. For revisor skabes en ubalance mellem 

mængden af de lovpligtige handlinger og tiden til at udføre dem på, hvilket påvirker 

revisors honorar, som i sidste ende medfører flere og flere kunder, der flytter til mindre 

revisionshuse. Disse revisionshuse har måske ikke de rette kompetencer og evner til, 

at levere en tilfredsstillende service på alle de ønskede områder, hvilket i sidste ende 

medfører en dårligere kvalitet i slutprodukterne, som igen kan medføre en lavere grad 

af troværdighed og pålidelighed. 

 

Med andre ord - dette er en ond cirkel, som vi er nødt til at gøre noget ved, for at få 

trådt det økonomiske hjul i gang igen!  
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10. Perspektivering 

Det ligger nu helt fast, at begrebet ”Going Concern” er blevet mere og mere aktuelt, i 

takt med udviklingen i den økonomiske verdensøkonomi de seneste 5 år. I Danmark 

har vi oplevet et stigende antal konkurser fra 2008 til 2012, både indenfor 

erhvervsmarkedet og i særdeleshed også indenfor den finansielle sektor. 

 

Denne udvikling har naturligvis medført en række spørgsmål, som ikke engang 

eksperterne er i stand til at svare på. Hvordan kunne det ske? Burde det være 

forudset? Kunne det være forhindret? Hvem har ansvaret? Kunne den finansielle 

sektor have gjort noget? …osv. Dette blev indledningen på den foregående afhandling, 

som ikke nødvendigvis har givet svarene på disse spørgsmål, men dog har rejst en 

række advarselsflag, som det nu er op til eksperterne at gøre noget ved. 

 

Som det fremgår af konklusionen på afhandlingen er en af de væsentligste faktorer, at 

den stigende fokus på revisor, dennes forpligtelser samt de konsekvenser der 

pålægges revisor, såfremt regnskabsstandarderne ikke overholdes, naturligvis har 

nogle konsekvenser. Dette gælder både i forhold til dokumentationen af det udførte 

arbejde, men særdeles også i forhold til påtegningen på årsrapporterne.  

 

Netop revisors påtegningsadfærd har ændret sig markant de seneste par år og vi er i 

dag havnet i en situation, hvor mange revisorer ligger sig tæt op af en ”cover my ass” 

adfærd. Revisors praktiske forpligtelser i relation til going concern er hos de fleste 

revisionskontorer steget fra at være et enkelt spørgsmål i 2008 til i dag at være et 

arbejdspapir på op til 8 sider. Disse krav, kombineret med de konsekvenser en fejlagtig 

påtegning medfører, har naturligvis gjort den generelle revisor meget forsigtig, og der 

medtages hellere en modificeret påtegning for meget end for lidt. 

 

Dette er en sørgelig udvikling, da den psykologiske effekt ved en modificeret påtegning 

i det store hele har større betydning for vejen ud af finanskrisen, end de fleste går og 

tror. Jo før der bliver gjort noget ved denne udvikling, desto før vil erhvervsbranchen og 

danskernes forbrugsadfærd blive ført på rette kurs igen. 

 

Først og fremmest er vi nødt til at skabe lidt større tillid til revisor, som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Dette gælder både fra omverdenen, men også fra revisorbranchen 
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selv, hvilket er den eneste måde at arbejde sig ud af denne forsigtige 

påtegningsadfærd. Fortsætter udviklingen som i de senere år vil vi til sidst havne i en 

situation, hvor pålideligheden og troværdigheden til alvoren i en modificeret påtegning 

vil forsvinde, hvilket ingen kan have interesse i. 

 

I relation til going concern kan dette ske ved, at der foretages en ændring af 

tidshorisonten for vurdering af fortsat drift, som i dag følger ledelsens anvendte 

tidshorisont, som oftest udgør 12 måneder fra balancedagen. Det er naturligvis klart, at 

jo længere denne horisont udvides, desto større et skøn vil en eventuel vurdering af 

going concern være påvirket af. Men ikke desto mindre er det min vurdering, at en 

ændring af dette kan være medvirkende til, at der skabes en større tillid til revisor, i de 

tilfælde hvor en virksomhed går konkurs. Hvis man derimod lader det være op til 

revisor selv at vurdere tidshorisonten for going concern, afhængig af den enkelte 

situation som den pågældende virksomhed befinder sig i, så vil det skabe en større 

troværdighed og pålidelighed til de vurderinger revisor har foretaget. 

 

Endvidere er det naturligvis vigtigt at påpege, at revisor fortsat er nødsaget til, at have 

stor opmærksomhed på vurdering af en virksomheds going concern muligheder, hvis vi 

ønsker at komme godt ud af den finansielle krise. Forhold som regnskabsmanipulation, 

værdiansættelse af aktiver og lignende må alt andet end lige være et fortsat risikofyldt 

område, og ledelsesmæssige besvigelser af disse karakterer skal derfor stadig være et 

fokusområde for revisor ved udførelse af revisionen. Med andre ord betyder det, at 

områder som interne kontroller, regnskabsanalyse og øvrige afvigelser skal prioriteres 

højt i de kommende år – endnu højere end vi tidligere har været vant til. 

 

Sidst, men ikke mindst, er det min vurdering, at man fortsat bør arbejde mod at 

minimere forventningskløften mest muligt, og samtidig være realistiske omkring, at 

denne aldrig kan elimineres fuldstændig. I forhold til going concern er det min 

vurdering, at et mål må være at tydeliggøre overfor omverdenen, hvad en påtegning på 

et regnskab rent faktisk betyder. Ikke blot en modificeret påtegning, men i særdeleshed 

også en blank påtegning.  

 

Mange regnskabsbrugere har den opfattelse, at en blank påtegning betyder at 

regnskabet er uden nogen former for fejl, at den pågældende virksomhed vil være en 

god investering, at virksomheden vil være uden nogen problemer i det kommende 
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regnskabsår osv. Denne opfattelse er dog ikke korrekt. En blank påtegning betyder 

blot, at regnskabet er retvisende og stiller ingen garanti for nogen af de ovennævnte 

forhold. 

 

Dette budskab er utrolig vigtigt fortsat at kommunikere ud til omverdenen, som et led i 

bearbejdningen af forventningskløften, revisor og regnskabsbruger imellem. 
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13. Bilag 

13.1.1. Interview med revisor (lille revisionsvirksomhed) 

 

Bemærk – Alle spørgsmål er stillet under forudsætning af at der udføres revision. 

 

1. De seneste 5 år er der løbende stillet større krav til revisors dokumentation i 

relation til going concern. Hvad mener du der er årsagen til denne udvikling? 

Jeg mener helt klart at årsagen må skyldes finanskrisen. Det er egentlig en ond cirkel.  

 

Flere og flere virksomheder oplever nedgang i forespørgslen efter deres produkter. 

Samtidig har bankerne lukket for kassen og er meget svære at lokke nogen former for 

finansiering ud af, medmindre man i forvejen har en særdeles sund økonomi. Og har 

man så behov for at låne?  

 

Disse ting medfører samlet set, at virksomhederne jo i højere grad må dreje nøglen 

om, og det har jo sat et markant større fokus på revisor og hans going concern 

vurderinger. 

 

2. I hvilken grad tager du stilling til going concern ved revision af en lille eller 

mellemstor virksomhed? 

Ved alle revisioner tager vi i en eller anden grad stilling til going concern. Det er klart, at 

der er situationer hvor vi gør mere ud af det end andre, f.eks. ved nye kunder hvor vi 

ikke har så godt kendskab til aktiviteterne endnu samt ved kunder hvor vi blot mener 

der er en forøget risiko på området. 

 

Men ens for alle revisioner er, at vi i hvert fald kort er inde og tage stilling til det.  

 

3. Er der vedr. going concern indarbejdet tjekliste eller lignende i det interne 

kvalitetssikringssystem i jeres virksomhed? Hvis ja, hvilken type er der tale om 

og hvordan har dette udviklet sig i de seneste 5 år? 

Ja, vi har indbygget tjeklister i vores revisionsværktøjer. Ved små virksomheder, hvor 

der i øvrigt ikke er en forhøjet risiko på området, der er tjeklisten dog begrænset til 

mere eller mindre kun at være et enkelt spørgsmål. 
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Dette vil dog blive udvidet hvis der i dette spørgsmål svares ”Nej” til, at virksomheden 

opfylder kravene om fortsat drift. 

 

4. Hvordan har du oplevet udviklingen i påtegningsadfærden i de seneste 5 år, som 

følge af det forøgede fokus på revisors ansvar i relation til going concern 

vurderinger? 

Især det sidste års tid eller to synes jeg at der er sket en markant stigning i antallet af 

forbehold og især supplerende oplysninger vedr. going concern. Det er jo et område 

hvor der hele tiden er stor fokus på det i medierne, og hver gang der er en lidt større 

konkurssag, hvor revisor ikke har gjort opmærksom på risiciene i det seneste 

regnskab, så kommer der lige endnu en bølge af øget opmærksomhed på problemet. 

 

Så det er da klart, at det efterhånden er blevet sådan, at hvis revisor ser den mindste 

usikkerhed, så medtages der en supplerende oplysning om det. Hellere en 

supplerende oplysning for meget, som måske kunne være undgået, end en 

supplerende oplysning for lidt og revisor i stedet får problemer i sidste ende. 

 

5. I hvor høj grad inddrager du ISA 570 i dine overvejelser vedr. going concern 

under en revision? 

ISA 570 er egentlig ikke noget jeg direkte inddrager i mine overvejelser, når jeg udfører 

en revision. Jeg stoler som udgangspunkt på de revisionsværktøjer og tjeklister som vi 

har, og regner da med at de opfylder alle de krav som der er jf. ISA’erne. 

 

Det giver jo selvfølgelig et problem i de tilfælde, hvor vores tjeklister og lignende ikke er 

tilstrækkelige, men for vores vedkommende vil det så først blive opdaget ved en 

eventuel kvalitetskontrol. 

 

 

6. Er det din vurdering, at revisor i dag lever op til de krav der stilles i ISA 570? Hvis 

nej, hvilke konkrete områder/situationer mener du der kan forbedres? 

Som nævnt i spørgsmålet forinden, så er kravene jf. ISA 570 egentlig ikke noget jeg 

direkte tager stilling til i dagligdagen, idet jeg har en forventning om, at vores 

revisionsværktøjer lever op til det de skal.  
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Men min umiddelbare erfaring og vurdering er, at der formentlig godt kan være punkter 

hvor revisor ikke leverer helt op til de krav der stilles i ISA 570. Det er nok især de 

supplerende handlinger der bør laves, hvis der er konstateret en forøget risiko, som 

bliver forsømt. 

 

I mange tilfælde sætter vi jo vores lid til de udtagelser vi får fra ledelsen, og får nok ikke 

altid lavet tilstrækkeligt med supplerende handlinger til at underbygge og dokumentere 

disse udtalelser. Det kan der jo være flere årsager til, men personligt tror jeg især, at 

det på de mindre virksomheder kan have noget med honoraret at gøre. 

 

Der er i nogle år nu kommet større og større krav til revisors dokumentation i forhold til 

going concern, og i øvrigt også til mange andre områder, men kombineret med 

finanskrisen er honorarniveauet jo ikke fuldt med. Så der opstår en skævhed for 

revisor, hvis der pludselig skal laves en masse ekstraarbejde, som der i bund og grund 

ikke fås penge for. 

 

7. Mener du, at kravene til revisors vurdering af going concern i ISA 570 er rimelige 

eller stilles der i dag for store krav til det arbejde revisor skal udføre? 

Jeg har fuld forståelse for at der er et problem i, at flere og flere virksomheder går 

konkurs. Det skal selvfølgelig også smitte af på revisors arbejde og den dokumentation 

han skal have. Men jeg mener dog, at man bør tage lidt mere stilling til virksomhedens 

konkrete situation, hvilken størrelse virksomheden har osv. 

 

I vores forretning har vi jo rigtig mange små kunder, og der kan alle de forøgede krav til 

dokumentationen på en lang række områder godt virke lidt voldsomt, hvis der er tale 

om en sag til f.eks. kr. 6.000 ekskl. moms.  

 

8. Hvem mener du, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern gavner mest? Regnskabsbruger, virksomheden eller revisor selv. Og 

hvorfor? 

Jamen i bund og grund er det jo regnskabsbruger det gavner mest. Revisor får nok 

mindst ud af det, i og med at han skal udføre mere arbejde til samme pris, og jeg tror at 

virksomhederne i mange tilfælde er fuldstændig ligeglade. 
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I et lille selskab med kun én ejer, som i øvrigt også er selskabets eneste ansatte, der er 

han jo fuldstændig bevist omkring virksomhedens situation samt om hvad der skal til 

for at virksomheden pludselig må lukke. Så han vil nok i de fleste tilfælde mene, at en 

enkelt kommentar fra ham selv må være nok dokumentation. 

 

Det er nok især bankverdenen og investorer, der får størst gavn af de skærpede krav til 

revisors arbejde. De skal træffe nogle beslutninger på baggrund af regnskabet, og igen 

må jeg jo sige, at det godt kan ses lidt som en ond cirkel, idet bankerne i forvejen er 

svære at lokke penge ud af, og så kan man jo godt frygte at det ikke ligefrem gavner, at 

revisor skal udføre en masse ekstra arbejde og samtidig er meget forsigtig i forhold til 

påtegningen. 

 

9. Er det din vurdering, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern kan være med til at bremse vejen ud af finanskrisen? Hvis ja, hvorfor? 

I en vis grad ja. Netop pga. det forhold som det jeg har beskrevet i spørgsmålet 

forinden omkring bankerne, så er der da en vis risiko for at det i hvert fald forsinker 

processen.  

 

Min vurdering er, at det et langt stykke af vejen er bankerne der er nøglen til vejen ud 

af krisen. For at vi kan få sparket gang i væksten lidt igen, så er vi nødt til at øge 

forbrugernes købevillighed, og det sker kun hvis bankerne lukker lidt op igen og tilbyder 

nogle bedre vilkår end det har været tilfældet de sidste par år. Samtidig skal vi have 

skabt nogle flere arbejdspladser, hvilket igen sker helt automatisk hvis vi får gang i 

væksten igen. 

 

Og den bedste måde at få gang i hele denne cyklus er efter min vurdering, at få tændt 

lidt op under bankerne, og i denne del af det spiller revisor og regnskaberne en vigtig 

rolle. 

 

Så min pointe er bare, at de stigende krav til revisors arbejde ikke ligefrem er noget der 

hjælper på det, måske tværtimod. 

 

 



Kandidatafhandling 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
77 af 83 

 

10. Kan de stigende krav være årsag til at mindre virksomheder lukker ned selvom 

de måske kunne være overlevet? Kan det være med til at skræmme nye 

potentielle iværksættere? 

Ja i nogle tilfælde tror jeg da godt det kan. For små virksomheder kan det virke meget 

voldsomt, at der stilles så store krav til dokumentationen omkring going concern, som 

der netop gør i dag. Jeg siger ikke at en masse virksomheder med sikkerhed ville have 

overlevet, hvis situationen havde været anderledes, men for de små virksomheder og 

især potentielle nye iværksættere kan det godt virke skræmmende. 

 

Det er netop dette segment vi beskæftiger os allermest med, og jeg kan da bestemt 

godt mærke, at en del af vores kunder virker forundret over alle de spørgsmål vi 

efterhånden kan finde på at stille i forbindelse med fortsat drift vurderingen. 

 

13.1.2. Interview med revisor (mellem revisionsvirksomhed) 

 

Bemærk – Alle spørgsmål er stillet under forudsætning af at der udføres revision. 

 

1. De seneste 5 år er der løbende stillet større krav til revisors dokumentation i 

relation til going concern. Hvad mener du der er årsagen til denne udvikling? 

Det tror jeg der er flere årsager til. 

 

Først og fremmest fordi emnet er blevet mere aktuelt, som følge af at den finansielle 

krise har medført flere konkurser end der hidtil har været. Der har således været en 

større population af selskaber, hvor man har kunne vurdere revisors arbejde i 

forbindelse med going concern. 

 

Derudover tror jeg, at medieverdenens udvikling også har haft stor betydning, da det i 

højere grad gælder om at skabe skandale historier. Her har det været oplagt for 

medierne at angribe revisorer og deres arbejde og nærmest give revisorerne skylden 

for konkurserne.  

 

2. I hvilken grad tager du stilling til going concern ved revision af en lille eller 

mellemstor virksomhed? 

I høj grad. Ved selv den mindste indikation af risiko for selskabets fortsatte drift bliver 

dette afdækket og undersøgt til bunds, lige meget hvilken størrelse selskabet har. 
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3. Er der vedr. going concern indarbejdet tjekliste eller lignende i det interne 

kvalitetssikringssystem i jeres virksomhed? Hvis ja, hvilken type er der tale om 

og hvordan har dette udviklet sig i de seneste 5 år? 

Vi har indarbejdet tjeklister omkring going concern. Det har været faste procedurer, at 

tjeklisterne skal udfyldes uagtet om der ved planlægningen eller i løbet af revisionen 

ikke er identificeret risici ved going concern.  

 

Tjeklisterne har udviklet sig fra tjeklister på under én side til nu at omfatte 8 sider. 

 

4. Hvordan har du oplevet udviklingen i påtegningsadfærden i de seneste 5 år, som 

følge af det forøgede fokus på revisors ansvar i relation til going concern 

vurderinger? 

Der udvises en større forsigtighed ved påtegning af regnskaber. 

 

5. I hvor høj grad inddrager du ISA 570 i dine overvejelser vedr. going concern 

under en revision? 

ISA 570 er grundlaget for vores tjekliste for going concern, så den inddrages i meget 

høj grad. 

 

6. Er det din vurdering, at revisor i dag lever op til de krav der stilles i ISA 570? Hvis 

nej, hvilke konkrete områder/situationer mener du der kan forbedres? 

Jeg tror at revisor generelt lever op til ISA 570, om end den er meget detaljeret og 

omfattende.  

 

Jeg føler mig overbevist om, at der ikke underskrives et regnskab uden at forhold om 

going concern er blevet vurderet. 

 

Det er dog min vurdering, at dokumentationen for de overvejelser der laves kan laves 

bedre. 

 

ISA 570 stiller f.eks. krav om at man skal påse ledelsens overvejelser for grundlaget for 

at aflægge årsregnskabet efter fortsat drift og hvis ikke der er lavet nogen skal man 

bede ledelsen foretage vurderingen. Dette tror jeg sjældent sker i små og mellemstore 

virksomheder, hvor der ikke er indikationer for risiko for selskabets fortsatte drift. 
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7. Mener du, at kravene til revisors vurdering af going concern i ISA 570 er rimelige 

eller stilles der i dag for store krav til det arbejde revisor skal udføre? 

Jeg synes de er rimelige. Det er et væsentligt område for en revision og hvis ikke man 

som revisor har foretaget de fornødne overvejelser kan den resterende revision være 

uden værdi.  

 

Dog vil jeg henvise til mit svar i pkt. 6. 

 

8. Hvem mener du, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern gavner mest? Regnskabsbruger, virksomheden eller revisor selv. Og 

hvorfor? 

Det gavner både regnskabsbruger og revisor selv – dette fordi det dels beskytter 

regnskabsbruger mod at tage beslutninger på et forkert grundlag og fordi det beskytter 

revisor for at blive genstand for et sagsanlæg. 

 

9. Er det din vurdering, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern kan være med til at bremse vejen ud af finanskrisen? Hvis ja, hvorfor? 

Måske – Finanskrisen er dog opstået på baggrund af handlinger der ikke har været 

velovervejede – revisors løftede pegefinger for en going concern risiko kan hjælpe mod 

at der ikke tages flere uovervejede handlinger. 

 

10. Kan de stigende krav være årsag til at mindre virksomheder lukker ned selvom 

de måske kunne være overlevet? Kan det være med til at skræmme nye 

potentielle iværksættere? 

Nej – virksomheder der er stærke og har et stærkt grundlag vil være i stand til at 

overbevise selv en revisor om at det er going concern. Og hvis det stopper 

iværksættere må det være iværksættere, der ikke har et ordentligt grundlag at starte op 

på og så er det jo kun godt, hvis de bliver stoppet inden det bliver for dyrt for dem selv 

og for eventuelle kreditorer. 
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13.1.3. Interview med revisor (stor revisionsvirksomhed) 

 

Bemærk – Alle spørgsmål er stillet under forudsætning af at der udføres revision. 

 

1. De seneste 5 år er der løbende stillet større krav til revisors dokumentation i 

relation til going concern. Hvad mener du der er årsagen til denne udvikling? 

Spørgsmålet er nok om der er stillet større krav, eller om man bare er begyndt at 

håndhæve standarden i stedet.  

 

Jeg mener personligt at GC ikke har været dokumenteret særligt meget – men lige så 

meget fordi vi kommer fra en periode, hvor det ikke på samme måde var en trussel at 

gå konkurs. Branchen har derfor haft en tilvænningsperiode, hvor man måske i dag er 

gået lidt over i den anden grøft. 

 

2. I hvilken grad tager du stilling til going concern ved revision af en lille eller 

mellemstor virksomhed? 

Jeg reviderer altid med høj grad af sikkerhed, der tager udgangspunkt i væsentlighed 

og risiko. Det betyder, at hvis der ikke er nogen indikationer på GC risiko, så vil 

revisionsarbejdet også være mindre, end ved en med risiko for manglende GC.  

 

Som udgangspunkt skelner jeg ikke mellem små, mellemstore eller store 

virksomheder, men der er ofte større muligheder for at få tilført kapital ved større 

virksomheder – dermed også mere arbejde i forhold til at dokumentere dette. 

 

3. Er der vedr. going concern indarbejdet tjekliste eller lignende i det interne 

kvalitetssikringssystem i jeres virksomhed? Hvis ja, hvilken type er der tale om 

og hvordan har dette udviklet sig i de seneste 5 år? 

Der er en mindre tjekliste, der kun har ændret sig ganske lidt. Det er en tjekliste der 

rejser spørgsmålene omkring de mest åbenlyse GC forhold, og jeg betragter den mere 

som en ”har du husket at overveje GC” liste.  

 

Det er efter min vurdering mere vigtigt, at revisor i planlægnings-, udførelses- og 

rapporteringsfasen løbende holder øje med forhold og vurderer, om dette har GC 

påvirkning. 
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4. Hvordan har du oplevet udviklingen i påtegningsadfærden i de seneste 5 år, som 

følge af det forøgede fokus på revisors ansvar i relation til going concern 

vurderinger? 

Mit svar skal ses i relation til pkt. 1, hvor udviklingen er gået fra nærmest ingen GC 

påtegninger til en smule overdrevet brug af supplerende og forbehold vedrørende GC. 

 

Standarden siger, at der skal tages supplerende oplysning såfremt der er 

betydelig/væsentlig usikkerhed – ofte ser man i dag, at der bliver taget en supplerende 

oplysning, hvor der alene henvises til en note, hvori der står, at der ikke er nogen 

betydelige/væsentlige usikkerheder. Det er CMA (cover my ass) adfærd.  

 

Det er en adfærd, der er menneskelig og naturlig, når kontrolinstanser og bødegivere 

har rettet en stærk fokus omkring dette, og muligvis selv håndhæver kravene en anelse 

rigeligt. 

 

5. I hvor høj grad inddrager du ISA 570 i dine overvejelser vedr. going concern 

under en revision? 

Det er lidt svært at bedømme. Jeg sidder ikke med standarden ved siden af, men hele 

tankesættet om revision og ISA 570 er for mig flettet sammen. Risikovurderingen, 

vurderingen af ledelsens vurderinger osv. Det eneste punkt, som jeg måske ikke 

bruger så mange kræfter på, er nok tidshorisonten.  

 

Ofte er vi glade som revisorer, hvis vi bare kan kigge et år fra balancedagen ud i 

fremtiden, men standarden siger jo egentlig, at vi skal kigge på virksomhedens egen 

tidshorisont (vil dog nok ofte være begrænset til et år også).  

 

Det betyder egentlig, at hvis virksomheden har et budget, der strækker sig 5 år ud i 

fremtiden, eller har en stor væsentlig kontrakt, der slutter om 5 år, og der herefter ikke 

er udsigt til GC, så skal dette medtages i revisors påtegning, selvom virksomheden er 

100% GC det næste år.  
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6. Er det din vurdering, at revisor i dag lever op til de krav der stilles i ISA 570? Hvis 

nej, hvilke konkrete områder/situationer mener du der kan forbedres? 

Det er en meget generel betragtning, som jeg har lidt svært ved at svare på. Men 

overordnet set er det nok dokumentationsdelen, der i nogle tilfælde kan være 

mangelfuld. 

 

7. Mener du, at kravene til revisors vurdering af going concern i ISA 570 er rimelige 

eller stilles der i dag for store krav til det arbejde revisor skal udføre? 

Jeg mener kravene er rimelige – der står jo også i selve standarden, at revisor netop 

kan have svært ved at udtale sig om fremtiden. Jeg synes måske nærmere, at 

branchens egen fortolkning af standarden er meget hård, herunder også 

offentlighedens opfattelse af, hvad revisor egentlig er i stand til at spå om. 

 

8. Hvem mener du, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern gavner mest? Regnskabsbruger, virksomheden eller revisor selv. Og 

hvorfor? 

GC vurderinger gavner primært de nærmeste interessenter med finansielle interesser – 

herunder kreditorer, samarbejdspartnere, medarbejdere og pengeinstitutter.  

 

Virksomheden ved som udgangspunkt godt selv, hvor de står, og vi er som 

udgangspunkt neutrale i forhold til om virksomheden er GC eller ej. Det er ”bare” noget 

vi skal konstatere.  

 

Vi, som revisorer, har selvfølgelig en interesse i, at virksomheden overlever – dels som 

blivende kunde, men også fordi vi ofte er i kontakt med menneskene bag og kender 

deres kamp og historie (uden at det må påvirke vores uafhængighed).  

 

9. Er det din vurdering, at de stigende krav til revisors arbejde i relation til going 

concern kan være med til at bremse vejen ud af finanskrisen? Hvis ja, hvorfor? 

Jeg går ud fra, at du mener påtegninger, for arbejdet betyder nok ikke noget for 

finanskrisen.  

 

Men jo – påtegningerne har en psykologisk effekt. Ligesom boligmarkedet er påvirket 

af vismændenes udtalelser, kan påtegninger nok også have en effekt. Dog efter min 
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opfattelse en meget begrænset, da det er de faktiske konkurstal offentligheden er mest 

interesseret i.  

 

Ofte bliver revisors GC påtegning anvendt i retroperspektiv – lidt ligesom horoskoper – 

ramte revisor så rigtigt. 

 

10. Kan de stigende krav være årsag til at mindre virksomheder lukker ned selvom 

de måske kunne være overlevet? Kan det være med til at skræmme nye 

potentielle iværksættere? 

Hvis en virksomhed lukker ned på baggrund af en GC påtegning, selvom den burde 

have overlevet, så har revisor ikke gjort sit arbejde godt nok!!! Det kan vist ikke 

udtrykkes klarere.  

 

Det vil dog altid være svært at påvise, at virksomheden ville have overlevet, hvis ikke 

revisor havde udarbejdet GC påtegning.  

 

Nye iværksættere tror jeg slet ikke er påvirket af GC overvejelser, da de i opstartsfasen 

ofte slet ikke noget indblik har i finansielle forhold eller revisors arbejde. 
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