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1. Indledning 

Den nuværende finansielle krise har påvirkning på alle virksomheder i samfundet. Det har 

påvirket både det danske og internationale samfund, som vi ikke har set i en lang årrække. 

Recessionen har medført, at mange har oplevet fald i virksomhedens aktiviteter og har 

likviditetsmæssige vanskeligheder som følge af manglende indbetalinger fra deres debitorer, 

nedskrivning af aktivernes værdier mv. Recessionen har sat øget fokus på virksomheders 

kapitalstruktur, lånefaciliteter og lånevilkår samt øget fokus på genforhandlinger af kreditaftaler. 

Virksomhederne oplever, at deres normale lånemuligheder mv. ændres, da det ikke længere kun 

er deres interne forhold, der påvirker lånemulighederne mv.  

 

Recessionen har endvidere påvirkning på handelen med visse aktiver, som eksempelvis 

ejendomme og værdipapirer, som begge har oplevet et markant fald i efterspørgsel og priser.  

Faldet medfører bl.a. udfordringer i forbindelse med værdiansættelse af de pågældende aktiver, 

og udfordringer i forbindelse med aflæggelse af virksomhedernes årsrapporter, da der er risiko 

for aflæggelse af årsrapporter med væsentlige fejl. Dette giver dermed ikke et retvisende billede 

af virksomhedens situation for regnskabsbruger. Disse og andre forhold i forbindelse med krisen 

giver anledning til en række overvejelser og udfordringer for revisor i forbindelse med 

planlægning af revisionen. 

 

Recessionen bevirker øget fokus fra såvel virksomhedsledelse som for revisorer. Ledelsen er 

nødsaget til at have fokus på områder, som f.eks. likviditet, værdikæden, fleksibilitet og risici for 

at kunne modstå store samfundsmæssige påvirkninger.1 Den finansielle krise giver ligeledes 

anledning til større fokus på virksomhedernes evne til at fortsætte deres drift. Der er allerede 

flere virksomheder, som har måttet bukke under for finanskrisen ved at gå konkurs bl.a. på grund 

af manglende likviditet.    

 

De udfordringer virksomhedernes ledelse stilles overfor i forbindelse regnskabsaflæggelse, 

afspejles i arten og omfanget af revisors arbejde, men også den tidsmæssige placering. I en tid 

med større usikkerhed og risici er det vigtigt, at revisor forstår kernen i virksomhedens forretning 

for at kunne foretage de nødvendige risikovurderinger.  

 

                                                
1 Revision og regnskabsvæsen, nr. 2 februar 2009, ledelse i krisetid. 
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Udfordringerne for revisor er i denne tid også at forstå hvilke brancher, der har særlig stor risiko 

for negativt afkast og dermed en truende konkurs. Dette er der allerede sat fokus på i tidsskriftet 

Revision og Regnskabsvæsen, hvor det er undersøgt, hvilke brancher der bør sættes særlig meget 

fokus på i nedgangsperioder. Disse brancher er særligt udsatte og er med til at skabe den 

dominoeffekt, der er på markedet, når der er recessionsperioder, mere herom i afsnit 2.2.2. Dette 

kan f.eks. være, når boligpriserne falder, hvilket medfører, at det ikke længere er attraktivt at 

investere i byggeprojekter. Dette bevirker igen, at entreprenører ikke får den samme mængde 

efterspørgsel, hvilket endvidere medfører, at de enkelte håndværksmestrer ikke opnår samme 

antal ordrer som tidligere. Denne dominoeffekt skaber et større samfundsmæssigt problem og 

skaber afmatning i efterspørgslen hele vejen rundt, hvorfor der bl.a. er brug for tiltag fra 

regeringens side, for at dominoeffekten vil kunne ophøre. Hvis revisor er opmærksom på denne 

effekt, kan revisor have stor gavn af dette i planlægningsprocessen, da revisor hermed har fokus 

på de forretningsmæssige risici inden for den respektive branche2. 

 

For at revisor til stadighed kan udføre revisionen på den mest korrekte og effektive måde, vil der 

i lighed med tidligere være øget fokus på planlægningen af revisionen. I recessionsperioder vil 

der ydermere være særlig fokus på en række punkter, som tidligere nævnt, hvorfor det ønskes 

undersøgt, hvad revisor gør og har gjort i forbindelse med planlægningen i disse tider, og om det 

så er tilstrækkeligt.  

 

Efter de nuværende revisionsstandarder (herefter kaldet RS) for planlægning af revisionen, står 

revisor overfor udfordringen omkring, at planlægningen skal være en dynamisk proces og måske 

er dette om ikke andet mere relevant end nogensinde, da markedet ændrer sig hurtigt i disse tider 

og aktiver, der havde en vis værdi i går, kan være væsentlig ændret i morgen. 

 

I løbet af 2008/2009 har der været flere eksempler i medierne på, hvor vigtig revisors rolle er. 

Revisorerne har et stort ansvar i forhold til de årsrapporter virksomhederne offentliggøre, og 

dermed det billede virksomhederne giver til bankerne, investorerne og offentligheden generelt. 

                                                
2 Revision og regnskabsvæsen, nr. 2 februar 2009, ledelse i krisetid. 
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1.2 Problemformulering 

Recessionen i Danmark medfører, at revisor skal være ekstra opmærksom i sin 

revisionsplanlægningsproces ved anvendelse af standarderne RS 300, 315 og 330. Formålet med 

denne opgave er at analysere, hvad det er revisor skal og har været ekstra opmærksom på i denne 

recessionsperiode i Danmark, og om dette har været og er fyldestgørende. 

 

I opgaven har vi valgt følgende hovedproblemstilling: 

”Med fokus på recessionsperioder vil vi med udgangspunkt i revisionsstandarderne 300, 315 og 

330 analysere, hvilke udfordringer revisor står overfor i planlægningsprocessen” 

 

Undersøgelsen vil basere sig på de givne RS 300, 315, 330 samt andre relevante standarder, 

artikler og udgivelser indenfor recession. 

Fokus i opgaven vil desuden være på hvilke udfordringer, der kommer til udtryk i dagligdagen i 

revisionsvirksomhederne. 

 

Til besvarelse af hovedproblemstillingen vil afhandlingen tage stilling til nedenstående punkter: 

• Hvilke hovedbestanddele i RS 300, 315 og 330 er relevante i forhold til vores 

hovedproblemstilling? 

• Vi vil klarlægge, hvilke udfordringer RS 300, 315 og 330 giver revisor i forbindelse med 

planlægningsprocessen og især i recessionsperioder. 

• Med udgangspunkt i 2. punkt vil vi drøfte hvilke områder, der bør tages særlig stilling til 

i planlægningsprocessen i recessionsperioder. 

• Med udgangspunkt i 3. punkt vil vi analysere hvilke områder, revisor har sat særlig fokus 

på i planlægningsprocessen. 

• Med udgangspunkt i 3. punkt vil vi diskutere, om de planlagte revisionshandlinger, 

revisor har taget, er fyldestgørende, når der er recessionsperioder. 
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1.3 Metode 

Til at besvare punkterne i vores problemformulering, som er udarbejdet for at finde svar på vores 

hovedproblemstilling, har vi anvendt forskellige undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet 

beskriver den kombination af fremgangsmåder, som vi benytter ved indsamling, analyse og 

tolkning af data. 

 

I undersøgelsesdesignet tages der udgangspunkt i de danske revisionsstandarder og den relevante 

lovgivning. 

Der anvendes standarder og lovgivninger, som det ser ud pr. 31/8 2009, og der vil 

som udgangspunkt ikke fokuseres på eventuelle ændringer, der måtte opstå herefter. 

 

Derudover vil der i videst muligt omfang benyttes eksterne kilder i opgaven i form af artikler, 

interview mv., men der vil være områder i afhandlingen, hvor det er fundet nødvendigt at 

inddrage egne erfaringer og egen tilvirkning for at opnå det efter vores vurdering bedste 

grundlag i den videre bearbejdelse i afhandlingen. 

 

Afhandlingen skrives på baggrund af, en tidligere udarbejdet opgave af os, i forbindelse med 

afslutning af faget revision 2 på Cand.merc.aud. studiet i 2007, hvor vi analyserede på, hvilke 

udfordringer revisor havde i forbindelse med indførelsen af RS 300, 315 og 330 i forhold til 

revisionsvejledning 1.   

 

Endelig vil der i opgaven blive anvendt synspunkter og erfaringer fra statsautoriserede revisorer 

og ledende medarbejdere ved hjælp af interview, for at analysere hvor stor vægt der lægges på de 

pågældende betydelige risici i det praktiske arbejde. 

 

1.3.1 Dataindsamling 

Til brug for afhandlingen vil der i undersøgelsen blive fokuseret på både primære og sekundære 

dataindsamlinger. De sekundære data vil bestå af kvalitative data, som vi anvender fra 

revisionsstandarder, lovgivning, artikler, internetsider og relevante bøger. 

Primære data vil hovedsageligt finde sted i form af ustrukturerede og semistrukturerede 

personlige interviews af et mindre antal statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere fra 

mellemstore revisionsfirmaer.3 

                                                
3 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, side 151 
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De interviewede er særlig udvalgt efter uddannelse, personlighed, afdeling og erfaring for 

dermed at skabe det mest korrekte billede af revisorstaben i de mellemstore revisionsfirmaer.  

Spørgsmålene vil i videst muligt omgang være åbne spørgsmål, da det forsøges at belyst hvilke 

holdninger de interviewede har til områderne, og hvad de selv mener om de pågældende forhold 

i planlægningen af revisionen i denne recessionsperiode.    

 

Baggrunden for valget af personlig interviews, der er semistrukturerede, er at der derved kan 

skabes mulighed for, at der kan stilles uddybende spørgsmål og gives uddybende svar, hvis der 

er tvivl om de stillede spørgsmål. Det vil derfor give bedre mulighed for at sikre, at dialogen 

bliver mere uddybende i forhold til f.eks. undersøgelser i form af spørgeskemaer. 

  

Valget af et mindre casestudie med et mindre antal interviewede begrundes i, at dette er et emne, 

der på nuværende tidspunkt ikke er lavet noget større omfang af undersøgelser i, da den 

nuværende recession stadig er igangværende, hvorfor der ikke er mange forundersøgelser at tage 

udgangspunkt i. Det forsøges derfor at skabe et overbliksbillede af, hvordan holdningen er på 

nuværende tidspunkt hos de statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere i de 

mellemstore revisionsfirmaer. 
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1.3.2 Opgavestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapitel 1 bliver den grundlæggende problemstilling beskrevet. Problemstillingen understøttes af 

en indledning, hvori det beskrives, hvorledes recessionen har påvirket revisors arbejde, og 

dermed også den måde revisor skal planlægge revisionen på, samt hvorfor denne problemstilling 

er relevant at belyse. Yderligere indeholder problemformuleringen de punkter, der ønskes belyst 

for at kunne konkludere på hovedproblemstillingen. Det beskrives endvidere, hvorledes der 

afgrænses fra andre områder og hvorledes det ønskes, at data indsamles. 

 

Analyse 

1. Indledning 

2. Indhold i RS 300, RS 315 
og RS 330 

3.4 Måling og kontrol af 
finansielle præstationer 

3.3 Mål og strategi 

3.2 Arten af virksomheden 

5. Konklusion 

4. Samlet risikovurdering 
(RS330) og going concern 

3.5 Virksomhedens interne 
kontrolelementer 

3.1 Branche, lovgivning og 
andre eksterne faktorer 

6. Perspektivering 
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I kapitel 2 foretages en kort gennemgang af hvad RS 300, 315 og 330 indeholder, da det er disse 

standarder vi ønsker, at analysen skal baseres på. 

 

I kapitel 3.1 foretages en gennemgang af branche, lovgivning og andre eksterne forhold som 

revisor skal undersøge og vurdere i planlægningen af revisionen. Det uddybes med erfaring fra 

praksis og der findes frem til hvilke særlige risici, der er på dette område bl.a. i forbindelse med 

recessionsperioder. Derefter sammenlignes der med de foretagne interview og vi kan deraf 

udlede, hvad konklusionen er på revisors planlægning på det pågældende område. 

 

Fremgangsmåden i kapitel 3.2, 3.3, 3.4, og 3.5 er den samme som i kapitel 3.1. 

 

I kapitel 4 tages der udgangspunkt i RS 330, hvor de samlede betydelige risici med bl.a. henblik 

på recessionsperioder vurderes af revisor for at finde ud af hvilke handlinger, der skal tages 

herpå især med henblik på going concern. 

 

1.3.3 Afgrænsning 

Afhandlingen og dens hovedproblemstilling tager udgangspunkt i RS 300, 315 og 330, hvorfor 

der foretages en gennemgang heraf. Det vil ligeledes være relevant at inddrage andre RS som 

f.eks.: 

RS 240 – Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber 

RS 320 – Væsentlighed ved revision 

RS 500 – Revisionsbevis 

RS 540 – Revision af regnskabsmæssige skøn 

RS 570 – Going concern 

Disse standarder vil ikke blive gennemgået, men inddraget i det omfang det findes relevant. Vi 

afgrænser os derfor fra at gennemgå disse standarder. 

 

Afhandlingen tager endvidere udgangspunkt i danske standarder, og der afgrænses derfor fra 

udenlandske standarder og lovgivning. Ydermere tages der afsæt i planlægning af revision i små 

og mellemstore selskaber (klasse B- og C virksomheder), hvorfor særlige hensyn til børsnoterede 

selskaber ikke berøres. I forbindelse med selskabernes størrelse skal det nævnes, at der kun tages 

udgangspunkt i dem, der har pligt til revision samt dem, der ikke har fravalgt revisionen. 
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Som tidligere præciseret i problemformuleringen omhandler denne afhandling planlægning af 

revision, hvorfor revisionsprocessen og rapporteringsdelen kun medtages i meget begrænset 

omfang og kun der, hvor det findes relevant. Da revisionsplanlægningen er dynamisk og skal 

revurderes gennem hele revisionen, vil det være relevant for enkelte områder af hensyn til 

belysning af problemstillingen, men hovedfokus er på planlægningsdelen.  

 

Afhandlingen søger at afdække en stor del af reaktionerne på planlægningsdelen for revisorerne, 

der har været som følge af den igangværende recession, samt de udfordringer og overvejelser 

revisor bør gøre sig.  

 

Den i indledningen beskrevne nuværende finansielle krise betegnes i afhandlingen på flere 

måder som for eksempel finanskrise, den finansielle krise, recessionsperiode, den nuværende 

økonomiske situation, krisetider, økonomisk afmatning, kreditkrise etc.  

 

Da interviewene alene foretages i to mellemstore revisionsfirmaer afgrænses, der fra hvad andre 

revisionsfirmaer i Danmark gør eller har gjort. 
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2. Grundlaget for en revisionsplanlægning 

 

2.1. RS 300 – Planlægning af revision af regnskaber 

RS 300 er rammestandarden for planlægning af revision. Denne standard er trådt i kraft pr. 1. 

januar 2006 og giver et overblik over revisionsprocessens planlægning. RS´en skal følges for 

revision af regnskaber, hvis periode begynder den 1. januar 2006 eller senere.  

Formålet med denne RS´en er, at opstille en standard for hvilke overvejelser og aktiviteter der er 

relevante i forbindelse med planlægning af en revision. RS´en tager udgangspunkt i at klienten 

revideres i en årrække, der er dog også enkelte afsnit, der omhandler førstegangs revision. 

Det bagvedliggende formål med denne RS er, at få revisor til at udføre en revision, der er så 

effektiv som mulig.  

 

Det er beskrevet i RS´en, at en god revisionsplanlægning er med til at identificere højrisiko 

områder, men også at den bliver så effektiv og også så økonomisk effektiv som muligt. Man skal 

se revisionsplanlægning som en dynamisk proces, dvs. at det er en proces, som starter kort efter 

sidste revisionsafslutning og fortsætter indtil afslutningen af den aktuelle revisionsopgave. Dette 

er især aktuelt i recessionsperioder, da samfundsudviklingen sker i et meget højt tempo, hvilket 

medfører, at risiciene på forskellige poster i årsrapporten kan ændres under revisionsprocessen.  

 

RS 300 oplister de indledende opgaveaktiviteter som følgende: 

”Revisor skal udføre følgende aktiviteter ved starten af den aktuelle revisionsopgave4: 

• Udførelse af handlinger vedrørende fortsættelse af klientforholdet og den konkrete 

revisionsopgave (se RS 220, Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske 

finansielle oplysninger, for yderligere vejledning) 

• vurdering af overholdelsen af etiske krav, herunder uafhængighed (se RS 220 for 

yderligere vejledning) 

• etablering af en forståelse for opgavens vilkår (se RS 210, Indhold af revisionsaftaler, 

for yderligere vejledning).” 

Dette er aktiviteter, der bør foretages og forhold der bør vurderes, inden den pågældende revisor 

påtager sig opgaven. 

 

                                                
4 RS 300 
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Når revisor har vurderet, at han kan påtage sig opgaven, skal han udarbejde en revisionsstrategi, 

der definerer omfanget af revisionen, den tidsmæssige placering og dens retning. Herefter skal 

han udarbejde en revisionsplan, som skal være med til at reducere revisionsrisikoen til et 

acceptabelt lavt niveau. I recessionsperioder er dette særlig vigtigt, da bl.a. den tidsmæssige 

placering kan være afgørende for at få det mest optimale revisionsbevis. Revisionsplanen er 

mere detaljeret end revisionsstrategien, da den går ned på enkeltområder, hvor 

revisionsstrategien er mere overordnet for revisionsopgaven. RS 300 nævner, at revisionsplanen 

omfatter RS 315 vedr. risikovurderingshandlinger og RS 330 vedr. revisionshandlinger på 

revisionsmålsniveau. 

 

2.2 RS 315 – Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation  

RS 315 er trådt i kraft pr. 15. december 2004 og giver et overblik over de 

risikovurderingshandlinger, der skal foretages i revisionsplanlægningen. RS´en skal følges for 

revision af regnskaber, hvis periode begynder den 15. december 2004 eller senere.  

 

”Formålet med denne revisionsstandard er at opstille standarder for og give vejledning om 

revisors opnåelse af en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne 

kontrol, og om vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i reviderede regnskaber.”5 

 

RS 315 indeholder følgende overordnede krav6: 

2.2.1 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om virksomheden og dens 

omgivelser, herunder dens interne kontrol. 

2.2.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder intern kontrol. 

2.2.3 Vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 

2.2.4 Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse 

2.2.5 Dokumentation 

 

For at opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser er det endvidere vigtigt at gøre 

brug af en referenceramme, hvilket medvirker til, at planlægningen af revisionen og vurdering af 

risiciene sker på et professionelt grundlag. Endvidere skal der fastlægges et væsentlighedsniveau 

                                                
5 RS 315, punkt 1 
6 RS 315, punkt 3 
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hvilket, under hele revisionen, skal revurderes. Dette er især relevant at have for øje i 

recessionsperioder, da væsentlighedsniveauet kan ændres betydeligt som følge af øgede risici. 

 

2.2.1 Risikovurderingshandlinger  

Risikovurderingshandlinger er de informationer, der sætter revisor i stand til at vurdere risiciene 

for væsentlige fejlinformationer i den pågældende virksomhed, herunder dens interne kontroller. 

Her beskrives, hvilke revisionshandlinger revisor skal foretage for at opnå en forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser, samt dens interne kontrol. Ydermere kræver denne standard, 

at der i opgaveteamet skal drøftes, hvor udsat den pågældende virksomheds årsrapport er for, at 

der er væsentlig fejlinformation. Revisor skal foretage risikovurderingshandlinger i form af 

følgende7: 

• Forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden 

• Analytiske handlinger 

• Observation og undersøgelse 

Det er ikke påkrævet, at alle typer af handlinger udføres, hvis blot man opnår forståelsen af 

virksomheden og dens omgivelser og dens interne kontroller i alle aspekter. Det nævnes 

endvidere, at revisionshandlinger som forespørgsler fra eksterne advokater, banker, analytikere 

mv. kan være behjælpeligt. Det nævnes, at det vil være en fordel ved forespørgsler at få 

dokumentation fra forskellige kilder, så de på denne måde understøtter hinandens udsagn. I 

recessionsperioder bør revisor være særlig kritisk overfor forespørgsler til ledelsen og andre 

personer i virksomheden, da disse personer kan have incitamenter for at manipulere med 

oplysningerne for at vise et bedre billede af virksomheden8.   

 

Analytiske handlinger kan være nyttige i forbindelse med identifikation af tilstedeværelsen af 

usædvanlige begivenheder eller transaktioner samt brug af nøgletal og udviklingstendenser. 

Dette kunne f.eks. være sammenligning af sidste års balance med indeværende års balance, da 

eventuelle store udsving ville være meget synlige. Hvis der ikke umiddelbart foreligger nogen 

logisk forklaring på udsvingene, kan dette indikere, at der kan være tale om fejlinformation. I 

recessionsperioder er store udsving ikke altid indikation på fejlinformation, da der kan foreligge 

en logisk forklaring i at der er nedgang i branchen og dermed i efterspørgslen på virksomhedens 

                                                
7 RS 315, punkt 7 
8 Principal-agent-teorien -Teorien omhandler relationer, hvor en part (principalen) uddelegerer udførelsen af en 
given opgave til en anden part (agenten). Principalen har et ønske om at agenten udfører opgaven tilfredsstillende, 
men principalen har et problem, der består i at opstille en betalingsstruktur - en belønning - som giver agenten 
tilstrækkeligt incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse med principalens ønsker. 
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produkter eller ydelser. Denne form for revisionshandling bør aldrig stå alene og bør derfor 

suppleres med yderligere handlinger som f.eks. substans handlinger. For yderligere uddybelse af 

analytiske handlinger kan RS 520 tages i brug. Denne uddybes ikke yderligere i denne 

afhandling jf. afgrænsningen.     

 

Observationer og undersøgelser kan indebære observationer af virksomhedens aktiviteter og 

drift, samt gennemgang af virksomhedens dokumenter omkring strategi og forretningsplaner mv. 

Kvartalsrapporter, perioderegnskaber og bestyrelsesreferater kan ligeledes gennemgås som en 

observationshandling dvs. efterprøvelser. Et besøg i virksomhedens lokaler og på deres 

fabriksanlæg kan hjælpe med til at få en bedre forståelse af virksomheden, samt give muligheden 

for at se om der er faresignaler, via egne observationer, som man skal tage højde for i sin 

revision. 

 

Har revisor været revisor i virksomheden tidligere kan disse informationer godt finde anvendelse 

året efter, der skal dog tages højde for ændringer af informationerne, og om disse er relevante på 

nuværende tidspunkt. 

 

I opgaveteamet skal der, som tidligere nævnt, ske drøftelse af, hvor udsat virksomhedens 

regnskab er for væsentlig fejlinformation. Dette har til formål, at alle i revisionsteamet er bevidst 

om, hvor risiciene ligger for fejlinformationer, herunder f.eks. besvigelser. I recessionsperioder 

er det særlig vigtigt, at den ledende medarbejder informerer de andre medarbejdere om de 

særlige risici, der kan forekomme indenfor denne klient, grundet bl.a. forholdende i branchen. 

Denne information hjælper den enkelte i teamet til at forstå opgaven bedre og udføre sin revision 

mere effektivt. Det er også på dette stadie, at de ledende revisorer deler deres viden med de 

øvrige medarbejdere. I dette afsnit i RS 315 nævnes også revisors professionelle skepsis, som 

også nævnes i RS 200. Det er vigtigt, at denne opretholdes under hele revisionen for netop at 

tage højde for risici for væsentlig fejlinformation.   

 

2.2.2 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder intern kontrol 

Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder intern kontrol, omfatter følgende 

aspekter9: 

                                                
9 RS 315 
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1) Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme 

2) Arten af virksomheden, herunder virksomhedens valg af og anvendelse af 

regnskabspraksis 

3) Mål og strategi samt de tilknyttede forretningsrisici, der kan medføre en væsentlig 

fejlinformation i regnskabet 

4) Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer, og 

5) Intern kontrol 

Eksempler herpå findes i bilagene til denne standard. 

 

Ad 1. Revisor skal opnå forståelse af relevante brancheforhold, lovgivningsforhold og andre 

eksterne forhold, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.10 Dette indebærer 

blandt andet konkurrenceforhold, leverandør- og kundeforhold, miljøkrav samt finansielle 

forhold mv. Ved den relevante begrebsramme menes, at hvis der aflægges regnskab efter IFRS, 

skal disse krav også overholdes.   

 

Ydermere kan revisor ved hjælp af analyser omkring negativt afkast i forskellige brancher, opnå 

en yderligere forståelse af og kendskab til, hvilke relevante brancher man skal have særlig fokus 

på, især i recessionsperioder, hvor der er større risiko for konkurs. Dette kan f.eks. ses af 

nedenstående figur: 

                                                
10 RS 315  
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Figur 1, Risikogrupper for konkurs11 

 

Ad 2. Revisor skal opnå forståelse af arten af virksomheden. Her forstås virksomhedens 

forretningsområde, dens ejerforhold og ledelse, virksomhedens struktur, investeringer, 

selskabsform og dens finansielle vilkår. Revisor skal endvidere opnå forståelse af virksomhedens 

valg af regnskabspraksis. Dette har til formål, at revisor opnår en forståelse for hvilke 

transaktionstyper, balanceposter og oplysninger regnskabet vil omfatte. 

 

Ad 3. Revisor skal opnå forståelse for virksomhedens mål og strategi samt de tilknyttede 

forretningsrisici, der kan medføre en væsentlig fejlinformation i regnskabet. Forretningsrisici er 

bredere end risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, da forretningsrisici kan opstå i 

forbindelse med forandringer eller kompleksitet, men også ved at overse behovet for 

forandringer12. Forretningsmæssige risici er således de forhold, der kan påvirke virksomhedens 

mulighed for at opnå sine fastsatte mål og strategier. I mindre virksomheder udformes der 

sjældent mål og strategier, hvorfor revisor må opnå sin forståelse gennem forespørgsler til den 

daglige ledelse og observation af, hvordan virksomheden reagerer på sådanne forhold.13 

 

                                                
11 Revision & Regnskabsvæsen nr. 2. Februar 2009, Artikel – Ledelse i krisetid 
12 RS 315, punkt 31 
13 RS 315, punkt 34 
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Ad 4. Revisor skal opnå forståelse af målingen og kontrollen af virksomhedens finansielle 

præstationer. Ved at identificere hvilke præstationer der er vigtige for ledelsen, kan revisor øge 

sin fokus på disse områder for at finde fejlinformation. Præsentationsmål skaber nemlig pres på 

virksomhedens medarbejdere, hvilket øger risikoen for væsentlig fejlinformation igennem øget 

incitament til besvigelser i form af at ”pynte” på tallene. Målingen og kontrollen af præstationer 

er rettet mod, om virksomhedens præstationer lever op til de af ledelsen fastsatte mål.  

 

Ad 5. Revisor skal opnå den forståelse af intern kontrol, der er relevant for revisionen. 

Den interne kontrol består af følgende elementer: 

a) Kontrolmiljøet 

b) Virksomhedens risikovurderingsproces 

c) Informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelse, samt kommunikation 

d) Kontrolaktiviteter, samt 

e) Overvågning af kontroller 

Revisors opgave i forbindelse med de interne kontroller er, at vurdere om hvorvidt og hvordan 

de pågældende kontroller forebygger, opdager og korrigerer væsentlig fejlinformation. Omfanget 

af kontroller kan variere meget efter virksomhedens størrelse, derfor skal kontrollerne både ses i 

forhold til virksomhedens størrelse og ledelsesform samt om det er en ejerledet virksomhed 

(hvor ejer også leder driften). 

Under vurderingen af kontrollerne og de heraf afledte risici for væsentlig fejlinformation skal 

følgende forhold også tages i betragtning14: 

• Revisors bedømmelse af væsentlighed 

• Virksomhedens størrelse 

• Arten af virksomheden, herunder dens organisation og ejerforhold 

• Forskelligheden og kompleksiteten af virksomhedens forretningsområder 

• Krav i henhold til relevant lovgivning og anden regulering 

• Arten og kompleksiteten af de systemer, der er en del af virksomhedens interne kontrol 

Kontrollerne kan have forskellige mål og ikke alle kontroller kan være relevante for revisionen. 

Kontroller der relaterer sig til f.eks. fuldstændighed og nøjagtighed samt overholdelse af regler, 

er oftest relevante for revisionen, hvorfor man skal være særlig opmærksom på om disse 

kontroller også fungerer optimalt. 

                                                
14 RS 315, punkt 48 
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Det er vigtigt for revisor at opnå forståelse af kontrolmiljøet i virksomheden, da det relaterer sig 

til ledelsesfunktionerne og den daglige ledelse samt den øverste ledelses holdninger og 

opmærksomhed omkring kontrollerne. Dette er afgørende for brugen af de interne kontroller, da 

holdningerne vil forplante sig ned i organisationen og have indflydelse på de ansattes bevidsthed 

om disciplin og kontrol. Det er også her fastsat, at det er vigtigt at forstå om ledelsen har fastlagt 

kontroller, der forebygger og opdager besvigelser og fejl. 

For konkrete overvejelser som revisor bør foretage, henvises der til RS 315 punkt 69. 

Det er endvidere et krav at revisor skal ”opnå forståelse af virksomhedens proces til at 

identificere forretningsrisici, der er relevante for regnskabsaflæggelsesmålene, og ledelsens 

beslutninger om handlinger til at adressere disse risici og resultaterne heraf”15    

 

Revisor skal endvidere også opnå forståelse af informationssystemet samt de dertil tilknyttede 

forretningsprocesser, der er relevante for regnskabsaflæggelsen. Følgende områder er med til at 

opnå denne forståelse16: 

• ”De transaktionstyper i virksomhedens drift, der er betydende for regnskabet 

• De processer inden for både It og manuelle systemer, der anvendes til at initiere, bogføre, 

behandle og rapportere disse transaktioner i regnskabet 

• Bogføringen, hvad enten den er elektronisk eller manuel, der understøtter information og 

specifikke konti i regnskabet vedrørende initiering, bogføring, behandling og 

rapportering af transaktioner 

• Hvordan informationssystemet opfanger begivenheder og forhold, der ikke er 

transaktionstyper, men som er betydende for regnskabet 

• De regnskabsaflæggelsesprocesser, der anvendes ved udarbejdelsen af virksomhedens 

regnskab, herunder væsentlige regnskabsmæssige skøn og oplysninger”. 

Ydermere lægges der vægt på, at revisor forstår, hvordan virksomheden kommunikerer opgaver 

og ansvar for regnskabsaflæggelse og forhold der har betydning vedrørende 

regnskabsaflæggelse.  

Under kontrolaktiviteter skal revisor opnå forståelse for hovedsageligt følgende: 

• Kontrolaktiviteter for at kunne vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau og for at udforme yderligere revisionshandlinger som reaktion på 

vurderede risici. 
                                                
15 RS 315 punkt 76 
16 RS 315 punkt 81 
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• Hvordan virksomheden har reageret på risici, der opstår i forbindelse med it.17 

Endelig stilles der krav om, at revisor under overvågning af kontroller, ”skal opnå forståelse af 

de hovedtyper af aktiviteter, som virksomheden anvender til, at overvåge intern kontrol over 

aflæggelse, herunder de, der vedrører de kontrolaktiviteter, der er relevante for revisionen, og 

hvordan virksomheden iværksætter korrektioner til dens kontroller”18. 

 

Ved forståelse af virksomheden og dens omgivelser skal revisor i recessionsperioder have særlig 

fokus på de risici der kan opstå i forbindelse hermed. F.eks. ændrede forhold i den branche den 

pågældende klient opererer i eller adgang til likviditet og lånefaciliteter samt at tiltrække 

investorer og lignende. 

 

                                                
17 RS 315 punkt 90 og 93 
18 RS 315 punkt 96 



 
 

21

2.2.3 Vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 

Det er vigtigt, at revisor identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation både på 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau for transaktionstyper, saldobalanceposter og 

oplysninger.  

Revisor skal identificere risici igennem hele processen og overveje sandsynligheden for, at disse 

kan resultere i væsentlig fejlinformation i årsrapporten. Revisor skal fastlægge om de 

identificerede risici er risici som forekommer på revisionsmålsniveau eller på regnskabsniveau. 

Sidstnævnte kan typisk opstå i mindre virksomheder som følge af et svagt kontrolmiljø19. 

Endvidere skal revisor identificere de risici, som kræver særlig revisionsovervejelse, nemlig de 

betydelige risici. Betydelige risici relateres ofte til ikke-rutinetransaktioner og skønsmæssige 

forhold. Ikke-rutinetransaktioner er usædvanlige enten i form af størrelse eller art, og som derfor 

opstår uregelmæssigt.20 I recessionsperioder stilles der store krav til revisors revision af 

regnskabsmæssige skøn, bl.a. ved optagelse til markedsværdi, hvor dette kan give udfordringer i 

form af at finde den værdi, der giver det mest retvisende billede. 

 

I revisors risikovurdering skal revisor beslutte, om der er risici, der kræver test af kontroller, da 

substanshandlinger ikke altid er tilstrækkeligt som revisionsbevis. Overfor sådanne risici samt 

for andre kontroller, som revisor anser relevant for revisionen, vurderer revisor udformningen af 

virksomhedens kontroller, herunder relevante kontrolaktiviteter, og fastslår, om de er 

implementeret.21 I recessionsperioder skal revisor især vurdere om test af kontroller er et 

tilstrækkeligt revisionsbevis, da der er større incitament for regnskabsmanipulation, hvorved det 

er særlig vigtigt at kontrollerne også virker i denne periode.  

Her skal man igen genoverveje sin risikovurdering. Det pointeres at vurderingen skal ske 

løbende, og i tilfælde hvor de foretagne kontroller ikke lever op til det forventede må 

handlingerne revurderes og eventuelt foretage yderligere revisionshandlinger. 

 

2.2.4. Kommunikation med den øverste ledelse og den daglige ledelse 

Revisor har til opgave at informere ledelsen i tilfælde af, at revisor bliver bekendt med svagheder 

i udformningen eller implementeringen af de interne kontroller. For yderligere kommunikation 

med ledelsen henvises til RS 260 ”Kommunikation af revisionsmæssige forhold til ledelse” og 

                                                
19 RS 315, punkt 102-103 
20 RS 315, punkt 110 
21 RS 315, punkt 113 
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RS 265 ”Revisionsprotokollen”. Disse standarder kommenteres ikke yderligere i denne opgave 

jf. afgrænsningen.  

 

2.2.5. Dokumentation 

Der stilles krav til, at revisor skal dokumentere den opnåede forståelse af virksomheden, 

herunder dens interne kontrol, samt revisors identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation. Endeligt er det nævnt, at dokumentationen bestemmes af revisors egen 

professionelle dømmekraft. 

  

RS 315 er en forholdsvis lang standard, og man kan hurtigt miste overblikket - derfor er der i 

bilag 1 vedlagt et overblik over RS 315s bestanddele. 

 

2.3 RS 330 – Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 

RS 330 har til formål, at opstille standarder for og give vejledning om fastlæggelse af generelle 

reaktioner på, samt udformning og udførelse af yderligere revisionshandlinger med henblik på, at 

reagere på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og 

revisionsmålsniveau ved revision af regnskab22. Standarden består af følgende hovedpunkter: 

1) Generelle reaktioner, der adresserer risikoen for væsentlig fejlinformation på 

regnskabsniveau 

2) Revisionshandlinger som reaktion på risici for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau 

3) Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis 

4) Dokumentationskrav 

 

Ad 1) De generelle reaktioner, der kan være tale om, er hovedsageligt følgende23: 

• Præcisere overfor revisionsteamet nødvendigheden af at opretholde den 

professionelle skepsis ved indsamling og vurdering af revisionsbevis 

• Tilknytte mere erfarne medarbejdere eller specialister til opgaven 

• Indlægge mere overvågning eller benytte højere grad af forudsigelighed i valg af 

yderligere revisionshandlinger, der udføres 

                                                
22 RS 330, punkt 1 
23 RS 330, punk 4 
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• Ændringer af art, tidsmæssig placering og omfang af revisionshandlinger, 

eksempelvis ved udførelse af substanshandlinger ved årsafslutningen frem for 

under den løbende revision 

Reaktionerne er bestemt af revisors forståelse og vurdering af virksomhedens kontrolmiljø. 

 

Ad 2) Revisionshandlinger som reaktion på risici for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau. Her er det arten af revisionshandlingerne, der har den største betydning. 

Arten, som også er formålet med revisionshandlingerne, er f.eks. test af kontroller og 

substanshandlinger, som er typer af handlinger. Dette kan for eksempel være undersøgelse, 

observation, forespørgsel, bekræftelse, efterregning eller analytiske handlinger. Det er forskelligt 

hvilke revisionshandlinger, der er mest hensigtsmæssige efter hvilket revisionsmål, man ønsker 

at opnå. Hvis man f.eks. skal revidere omsætningens fuldstændighed, kan test af kontroller være 

mest hensigtsmæssigt, mens substanshandlinger vil være mest egnet til omsætningens 

forekomster. 24 

 

Revisionshandlingerne vælges på baggrund af den foretagne risikovurdering, jo højere risiko des 

mere pålidelig og relevant skal dokumentationen være. Revisor kan både udføre revision som 

løbende revision og som statusrevision, dette benævnes som den tidsmæssige placering. Er 

risikoen høj for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation, bør substansrevisionen udføres 

så tæt på statusdagen som muligt.25 

 

Omfanget af revisionen er adresseret til kvantiteten af revisionshandlingerne. Her kan der for 

eksempel være tale om en stikprøvestørrelse, antallet af observationer af en kontrolaktivitet eller 

antallet af udsendte forespørgsler på f.eks. saldomeddelelser.26 

 

RS 330 er opbygget på følgende måde27: 

1. Test af kontroller (art, tidsmæssig placering, omfang) 

2. Substansrevisionshandlinger (art, tidsmæssig placering, omfang) 

 

Ad 3) Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis28 

                                                
24 RS 330, punkt 10 
25 RS 330, punkt 11 
26 RS 330, punkt 18 
27 RS 330, punkt 22-64 
28 RS 330, punkt 66-72 
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Ved afslutningen kræves det, at revisor vurderer, om den oprindelige risikovurdering stadig er 

passende, og skal konkludere om tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er opnået. Ved 

udformning af konklusionen skal revisor overveje alle relevante revisionsbeviser, også selvom 

det modsiger de forud ansatte revisionsmål i regnskabet. Er det tilfældet, at revisor ikke har 

opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende et væsentligt revisionsmål, er det 

påkrævet, at revisor forsøger at opnå yderligere revisionsbevis. Hvis der ikke opnås et 

tilstrækkeligt revisionsbevis, må dette resultere i et forbehold eller en afvisning i at afgive en 

konklusion. 

 

Ad 4) Dokumentationskrav kan kort oplistes som følgende: 

• De generelle reaktioner 

• De yderligere revisionshandlinger (art, tidsmæssig placering og omfang) 

• De konklusioner, der er draget med hensyn til at basere sig på kontroller testet i en 

tidligere periode. 

 

I recessionsperioder skal der især være fokus på mere erfarne medarbejdere indenfor høj risiko 

områder, da disse medarbejdere har et større erfaringsgrundlag for at vurdere disse risici. Det 

skal endvidere vurderes, om der skal ændres i art, den tidsmæssige placering og omfanget, som 

følge af de øgede risici i recessionsperioder, da man ved ændring af den tidsmæssige placering 

fra den løbende revision til status revisionen mindsker en del af de risici, der kan opstå inden for 

f.eks. debitorerne. Endvidere stilles der større krav til, at man ved højrisiko områder bør opnå 

stærke revisionsbeviser 

 

2.4 Dynamisk proces 

RS 300, 315 og 330 sætter fokus på revisionsprocessen således, at der skal være tale om en 

dynamisk proces fra start til slut. Her ligges der vægt på, at det er aktiviteterne der tages 

udgangspunkt i og ikke faserne jf. RS 300. Processtandarderne skelner mellem formål med 

revisionshandlinger, samt typen af revisionshandlinger. Generelt kan det siges, at man forsøger 

at skubbe revisionsprocessens indsats så langt tilbage i revisionsprocessen som muligt, før man 

foretager den endelige statusrevision. 
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Processtandarderne lægger stor vægt på nedenstående punkter: 

1. Revisor skal opnå bredere og dybere forståelse af: Virksomheden, virksomhedens 

omgivelser og virksomhedens interne kontroller. 

2. Enhver revision skal indeholde en risikovurdering. 

3. Revisor skal koble art, tidsmæssig placering og omfang af yderligere revisionshandlinger 

til de vurderede risici. 

4. Test af kontroller  

5. Dokumentation 

6. Større ledelsesansvar. 

 

Ad 1 Det tillægges stor betydning, at revisor opnår forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser, herunder dens interne kontrol (”risikovurderingshandlinger”). Revisors forståelse er 

grundlaget for mere effektivt, at kunne identificere og vurdere risici for væsentlige fejl i 

regnskabet og dermed mere målrettet og effektivt kunne tilrettelægge og udføre revisionen jf. RS 

315 og 330. I RS 315 opdeles kendskab til virksomheden i 5 dimensioner, jf. nedenstående figur.  

 

Figur 2: side 34 i revisions proces standarder – med fokus på centrale nyskabelser, Lars 

Kiertzner 

 

1) Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme. Her kræves en bred forståelse af de eksterne vilkår, 

samt hvilke forhold virksomheden opererer under. 
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2) Arten af virksomheden, herunder virksomhedens valg af og anvendelse af 

regnskabspraksis. Her beskrives virksomhedens struktur samt dens finansielle vilkår. 

3) Mål og strategi samt de tilknyttede forretningsrisici, der kan medføre en væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Her identificeres de mål og strategier, som virksomheden 

har opsat for at kunne imødegå de interne og eksterne faktorer, der er i deres 

forretningsmæssige situation.  

4) Måling og kontrol af virksomhedens finansielle præstationer. Her er det egentlige formål 

for revisor, at vurdere om den daglige ledelse er under sådan et pres, at det indebærer 

risiko for regnskabsmanipulation. 

5) Intern kontrol. Her er formålet, at revisor skal opnå dybere forståelse af virksomhedens 

interne kontrolstruktur til identifikation af potentielle fejlinformationer i regnskabet. 

Opnåelse af forståelse af virksomheden og dens omgivelser og kommunikation af denne 

forståelse i revisionsteamet er således en fundamental del af udførelsen af en revision i 

overensstemmelse med RS´erne. Revisors dokumenterede forståelse og vurderinger udgør en del 

af det samlede revisionsbevis, der er nødvendigt som grundlag for at udtrykke en konklusion om 

årsrapporten.  

 

Ad 2 ”Risikovurderingshandlinger” er revisionshandlinger der udføres for at opnå en forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser. Disse vurderingshandlinger skal foretages ved enhver 

revision29.    

 

Ad 3 Sammensætningen af revisionshandlinger, dvs. revisors overvejelse af arten, den 

tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger, bygges op ud fra revisors 

vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation, jf. risikovurderingshandlingerne beskrevet i 

RS 315. De yderligere revisionshandlinger opdeles mellem test af kontroller og 

substanshandlinger, herunder også til vurdering af tilstrækkeligheden af præsentation og 

oplysning. 

   

Ad 4 Det kræves, at der foretages test af kontroller jf. RS 330 i det omfang, de er relevante for 

revisionen. 

 

                                                
29 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2005, Artikel - Ny revisionsrisikomodel 
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Ad 5 Formålet med dokumentationskravet er at forebygge, at revisor udelader nødvendige 

handlinger. Det, der ikke er dokumenteret, anses som ikke udført. 

 

Ad 6 Ledelsen har ansvaret for beskrivelse af virksomhedens mål og strategier samt 

handlingsplaner. Ledelsen skal tilrettelægge bogføringen og formueforvaltningen i form af 

registreringssystemer og procedurer, der opfylder lovgivningens bestemmelser. Ledelsen skal 

påse, at registreringssystemer og formueforvaltning kontrolleres. Ledelsen skal forebygge og 

opdage fejl og mangler ved et internt kontrolsystem. Ledelsen skal udarbejde årsrapport i 

overensstemmelse med lovgivningens og evt. vedtægters bestemmelser. Slutteligt skal ledelsen 

sikre, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, 

økonomiske stilling og resultat. 

 

Ydermere er det præciseret, at ledelsen skal identificere forretningsrisici og udvikle metoder til 

at adressere dem30. Virksomhedens ledelse har derfor til opgave at forebygge og opdage fejl og 

besvigelser i deres virksomhed31. 

 

Især i recessionsperioder er det vigtigt, at revisor opretholder den dynamiske proces, da 

markedsforhold løbende ændres hurtigt, hvorfor revisionsplanlægningen ligeledes skal tilpasses 

de ændrede forhold i markedet løbende. 

 

                                                
30 RS 315 punkt 33. 
31 RS 315 punkt 68. 
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2.5 Revisionsmål 

Revisor skal for hver transaktionstype, balancepost samt præsentation og oplysning benytte 

revisionsmål, der er tilstrækkeligt detaljeret til at danne grundlag for vurderingen af risici for 

væsentlig fejlinformation, og for udformningen og udførelsen af yderligere revisionshandlinger. 

Dette har til formål, at revisor kan/skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at blive i 

stand til at drage konklusioner, som er tilstrækkelige som grundlag for revisionskonklusionen32. 

 

Figur 3: RS 500 definerer revisionsmål og fordeler dem på de 3 kategorier af regnskabsniveau33. 

 

                                                
32 RS 500, punkt 2 og 16 
33 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2005, Artikel - Ny revisionsrisikomodel  
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2.6 Delkonklusion 

Kapitel 2 indeholder en kort beskrivelse af de revisionsstandarder 300, 315 og 330 samt 

inddragelser af andre RS´er, som har været relevante, da de har relateret sig til disse standarder, 

f.eks. RS 500 vedrørende revisionsbevis. Det skal bemærkes, at ikke alle punkter i 

revisionsstandarderne 300, 315 og 330 er medtaget, og at der kan være punkter senere i 

afhandlingen, der uddybes nærmere.  

 

RS 300, 315 og 330 sætter fokus på revisionsprocessen således, at der skal være tale om en 

dynamisk revisionsproces, hvor vi vurderer, at der skal lægges særlig vægt på virksomhedens art 

og dens eksterne forhold i recessionsperioder, da disse forhold kan ændres hurtigt i denne 

periode. Processtandarderne skelner mellem formål med revisionshandlinger samt typen af 

revisionshandlinger. Generelt kan det siges, at man forsøger at skubbe revisionsprocessens 

indsats så langt tilbage i revisionsprocessen som muligt, før man foretager den endelige 

statusrevision. I recessionsperioder er den løbende dynamiske proces særlig vigtig, da 

markedsforhold ændres markant. Derudover er det særligt vigtigt at have fokus på 

brancheforhold og virksomhedens interne forhold.   

 

Kapitel 2 vedrørende revisionsplanlægning skal danne grundlaget for vores videre analyse af 

revisionsplanlægning i recessionsperioder i de efterfølgende afsnit. 
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3. Revisionsplanlægning i recessionsperioder 

 

3.1 Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme 

3.1.1. Formål 

Formålet med denne handling er, at revisor skal opnå forståelse af relevante brancheforhold, 

lovgivningsforhold samt andre eksterne forhold, for at kunne danne sig et overblik over evt. 

muligheder og trusler, som påhviler virksomheden. 

 

3.1.2. Udfordring. 

Den 1. dimension omhandler forståelse af virksomhedens eksterne miljø, hvor der kræves en 

bred forståelse fra revisors side, og hvilke eksterne vilkår virksomheden er underlagt. Revisors 

udfordring består heri, at danne sig et overblik over virksomhedens konkurrencemiljø, 

leverandør- og kundeforhold, teknologisk udvikling, lovgivningen i bred forstand, de politiske 

aspekter, evt. miljøkrav, der pålægges branchen og dermed virksomheden samt generelle 

finansielle forhold herunder den lovgivningsmæssige begrebsramme, der har relevans for 

virksomheden, og den branche den agerer i.34  

 

Revisors udfordring vedrørende beskrivelse af virksomheden og dens omgivelser kan betragtes 

som en form for SWOT-analyse35. Ved udarbejdelse af en SWOT-analyse af virksomheden, skal 

revisor identificere virksomhedens muligheder og trusler igennem kendskab til branche, 

lovgivning og andre eksterne faktorer, herunder den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 

som påvirker virksomheden. Virksomhedens styrker og svagheder skabes der kendskab til ved de 

4 andre dimensioner - arten af virksomheden, mål og strategier, måling og kontrol af finansielle 

præstationer og forretningsrisici, samt interne kontroller.  

Ved hjælp af denne form for SWOT-analyse opsummerer revisor information om virksomheden, 

dens aktiviteter og forretningsmiljø på en systematisk måde, baseret på deres potentielle 

betydning for virksomheden. SWOT-analysen bør udarbejdes af ledelsen, hvorefter revisor skal 

vurdere hvorvidt den indeholder relevante forhold. 

                                                
34 RS 315, pkt. 22 
35 SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: 
Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Metoden skaber igennem en simpel proces struktur i og overblik over 
en given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de fire ovenstående kategorier, nærmere 
specificeret: Organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens eksterne (udefra 
givne) muligheder og trusler. 
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Revisor har ligeledes til udfordring at sammensætte det korrekte opgaveteam, der besidder den 

relevante viden og erfaring, om den branche virksomheden opererer i. F.eks. hvis virksomheden 

befinder sig i en branche med entreprisekontrakter, som indebærer betydelige skøn over 

omsætning og omkostninger36. Her er det relevant, at revisor har erfaring samt kendskab til 

udfordringerne indenfor den pågældende branche for at kunne identificere områder, hvor der kan 

foreligge større risici for væsentlig fejlinformation.  

 

Revisor skal i langt større grad opnå en bred forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 

således, at revisor mere effektivt, vil kunne identificere og vurdere betydelige risici for 

væsentlige fejl i regnskabet. I recessionsperioder er dette omend endnu mere vigtigt, da dette kan 

have store indvirkninger på, hvordan virksomheden kan og har ageret i markedet i den periode, 

der skal revideres og ikke mindst i forhold til de fremadrettede forhold i virksomheden, og 

ligeledes i forhold til going concern.   

 

I bilag 1 til RS 315 er der oplistet forhold og begivenheder, der kan indikere risici for væsentlig 

fejlinformation, disse omtales nærmere i afsnittet nedenfor.  

  

Til håndtering af ovenstående udfordringer vil vi i de efterfølgende afsnit, med udgangspunkt i 

vore egne erfaringer, interview, den samfundsmæssige situation samt bilaget til RS 315 

analysere, hvordan revisionsvirksomhederne i praksis forsøger at afdække denne forståelse af 

virksomheden samt hvilke risici, der bør lægges særlig vægt på i recessionsperioder.  

 

3.1.3. Områder hvor forretningsmæssige risici kan opstå 

Til beskrivelse samt undersøgelse af virksomhedens eksterne miljø, for klasse B- og mellemstore 

C-virksomheder, har vi valgt at tage udgangspunkt i bilag 1 i RS 315 som indeholder følgende 

punkter: 

• Brancheforhold 

• Lovgivningsmæssigt miljø 

• Andre eksterne faktorer, der aktuelt påvirker virksomhedens forretningsforhold 

Ved at identificere ovenstående punkter for virksomheden via drøftelse med ledelsen, kan revisor 

i hovedpunkter vurdere muligheder og trusler i virksomheden.  

                                                
36 RS 315 pkt. 23 
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Revisor skal med kendskab til virksomhedens muligheder og trusler vurdere, om virksomheden 

er opmærksom på disse, specielt om virksomheden tager højde for truslerne således, at de ikke 

repræsenterer regnskabsmæssige risici. I og med at muligheder og trusler skabes via det eksterne 

forhold, vil virksomheden ikke, eller i begrænset omfang, have mulighed for at påvirke disse, det 

er derfor vigtig, at de har forholdt sig til disse og ved, hvad der rør sig i deres branche og dermed 

kan agere derefter. Særligt i recessionsperioder hvor det kan være særligt vigtigt at forholde sig 

til, hvordan markedet agerer, og hvordan man kan manøvre sig i gennem krisen på den mest 

hensigtsmæssige måde.  

 

Der er for hvert af de 3 ovenstående punkter yderligere uddybende forslag til, hvad punkterne 

omfatter samt hvad der kan være indikationer på risici i bilag 1 i RS 315. De 3 ovenstående 

punkter vil i det efterfølgende blive uddybet yderligere, og der vil blive givet eksempler på 

hvilke forhold, der kan være særlige vigtige netop i recessionsperioder. 

 

3.1.3.1 Brancheforhold 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens brancheforhold, kan revisor overveje følgende 

punkter i sin risikovurdering:37 

• Markedet og konkurrence, herunder efterspørgsel, kapacitet og priskonkurrence 

• Cyklisk eller sæsonbetinget aktivitet 

• Produktteknologi vedrørende virksomhedens produkter 

• Energiforsyning og omkostninger 

 

Det er vigtig at danne sig et overblik over markedet, samt konkurrencen heri. Revisor skal her se 

på, om virksomheden har aktiviteter indenfor en branche, som anses for at være en høj-risiko 

branche, eller hvor der er nogen branchespecifikke risici, som ikke kan formindskes ved hjælp af 

kontroller.  

 

Af højrisiko brancher kan for eksempel være investeringsejendomme, hvoraf det i høj grad er 

renten, der påvirker, og dermed ikke er noget virksomheden selv har indflydelse på. Særligt i 

denne recessionsperiode har vi set en stor afmatning på boligmarkedet, hvor priserne er faldet38 

                                                
37 RS 315, Bilag 1 
38 Artikel - http://epn.dk/privat/bolig/priser/article1859549.ece - fald i boligpriser faldet en smule 
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og liggetiderne er forøget kraftigt39. Dette vil være et område, revisor skal være særligt 

opmærksom på i tilfælde af, at de har klienter, der har aktivitet indenfor dette område. 

 

Derudover kunne det være medicinalindustrien, hvis man forsker i lægemidler og dermed bruger 

mange midler på noget, man reelt set ikke ved, om kommer til det stadie, hvor man kan genere 

indtægter fra det. I recessionsperioder vil denne branche også have sværere ved at tiltrække 

investorer, og dermed skabe den likviditet der skal til, hvorfor det også i dette tilfælde vil være 

højrisiko, og revisor skal derfor være særlig opmærksom på, at vurdere den fremtidige indtjening 

og eksistens. 

 

 Et andet eksempel kan være, hvis man sælger sine produkter til et land, der er mindre stabilt, 

eller som pludselig laver handelsrestriktioner som gør det umuligt at sælge sine produkter til det 

pågældende land. Dette kan i princippet forekomme i alle brancher, men er især en stor risiko, 

hvis det er en betydelig del af virksomhedens omsætning. Dette kan derfor få stor indvirkning på 

virksomhedens fremtidige drift, eller hvis man ifølge aftale med kunden har produceret til lager 

og dermed ligger inde med produkter til den pågældende kunde, som man reelt ikke kan afsætte. 

Disse forhold er dog mere politisk bestemt, men er stadig forhold en branche ikke kan påvirke.  

 

Særligt i denne recessionsperiode kan brancher som f.eks. transportbranchen og generelt handel 

med luksusvarer som biler og andre livsstilsprodukter og lignende være højrisiko brancher, da vi 

ser en afmatning på disse områder, hvorfor revisor bør have særlig fokus på, hvad 

virksomhederne har gjort og gør af overvejelser og tiltag, for at minimere og/eller tilpasse sig 

den igangværende situation på det pågældende marked.  

 

Under brancheforhold er det også vigtigt at vurdere, om der fortsat er et marked, for de produkter 

og ydelser virksomheden leverer, i fremtiden. F.eks. kan markedet for film til kamera nævnes - 

her er markedet faldende, idet flere og flere går over til digitalkameraet, hvorfor efterspørgslen 

for disse film vil være lav. Revisor skal i sådan en situation sikre sig, at virksomheden er bevidst 

om dette og ikke satser 100 % på filmen til kameraet, da de ellers vil kunne komme ud i nogle 

going koncern problemer. Et andet eksempel kan være nu, hvor Danmark i november 2009 går 

fra analogt til digitalt antennesignal40. Her vil man ikke længere kunne bruge tv med en analog 

tuner, hvorfor efterspørgslen på disse tv vil være drastisk faldende. Hvis man som revisor har en 

                                                
39Artikel - http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1848067.ece - sværere at sælge sin bolig  
40 Artikel – Digital antennesignal i Danmark 
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klient, der producerer disse tunere, vil dette være et stort risiko område, som man i sin 

planlægning af revision skal være særligt opmærksom på, og få drøftet med virksomheden hvad 

de har foretaget sig i den forbindelse, f.eks. om de også producerer digitale tunere og om deres 

produktionssystem er gearet til dette skifte. Der findes mange andre lignende eksempler på, at 

den teknologiske udvikling gør, at produkter, som der var stor efterspørgsel på for få år siden, 

hurtigt kan ændre sig således, at der inden for kort tid stort set ingen efterspørgsel er. Dette vil 

således også have stor betydning for planlægning af revisionen både for omsætningsnedgang og 

værdiansættelse af varelager mv. og kan dermed også være med til at indikere niveauet for 

værdiansættelse af varelager og fuldstændigheden i omsætningen.  

 

Et fald i markedsandelen kan være problematisk for klienten. Hurtige stigninger i 

markedsandelen og efterspørgsel af virksomhedens produkter kan dog også medføre problemer 

for en virksomhed, som ikke er tilstrækkeligt forberedt på det øgede pres (f.eks. krav til 

likviditet, produktions- og leveringskapacitet osv.). I tilfælde af, at virksomheden ikke kan leve 

op til efterspørgslen, kan dette få negative konsekvenser for virksomheden i form af, at kunderne 

ikke længere ønsker at handle med dem, hvis de ikke kan levere den efterspurgte mængde. 

Derfor er det vigtigt, at revisor er opmærksom på disse markedsudsving og planlægger derefter. 

 

Derudover ses der på, om der er tale om et marked med store prisudsvingninger, idet dette 

ligeledes vil kunne påvirke virksomhedens indtjeningsmuligheder og eventuelle 

likviditetsproblemer, hvilket i recessionsperioder, som den vi har nu, kan skabe store problemer, 

idet bankerne ikke længere er så udlånsvillige som tidligere. Her kan nævnes ejendomsmæglere, 

hvor priserne er fastsat efter, hvad boligerne sælges for, og når priserne på boliger falder, 

medfører dette også et omsætningsfald hos ejendomsmæglerne. 

 

Revisor skal vurdere, om ledelsen har taget højde for samt vurderet risiciene i forbindelse med 

produktteknologien i markedet. Her skal der ses på om virksomheden er ”up to date” med deres 

teknologi, eller om der er en trussel for, at de bliver overhalet indenom af nogle konkurrenter, 

som har mulighed for at forbedre og omkostningsminimere produkterne eller helt at 

udkonkurrere virksomhedens produkter, f.eks. i form af at flytte produktionen til Indien, Kina 

eller lignende. Her er det vigtigt, at revisor får spurgt ind til virksomhedens planer samt at skabe 

sig et overblik over, hvordan konkurrenterne i branchen agerer. Igen vil det her være optimalt for 

revisor, at drøfte disse forhold med klienten, da de oftest har et godt kendskab til deres 

konkurrenter.   
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Revisor kan f.eks. også foretage en branchesammenligning for at se, om der kan være 

indikationer på hvor virksomheden er på vej hen, her kunne ses på, om virksomhedens vækst i 

omsætning, avance eller andre resultatindikatorer er væsentligt forskellige (bedre eller dårligere) 

fra branchen som helhed. Dette kan hjælpe til at indikere virksomhedens placering, hvilket 

revisor bør foretage, men dog sjældent sker i praksis, da revisor undskylder sig med, at dette kan 

være meget tidskrævende. Da virksomheden sikkert også er interesseret i disse tal, kan det måske 

være, at ledelsen selv har foretaget en analyse, som revisor kan tage udgangspunkt i. 

 

3.1.3.2. Lovgivningsmæssigt miljø 

Til opnåelse af forståelse af det lovgivningsmæssige miljø, der påvirker virksomheden, kan 

revisor overveje følgende punkter i sin risikovurdering:41 

• Regnskabspraksis og branchespecifik praksis 

• Lovgivningsramme for regulerede brancher 

• Lovgivning og anden regulering, som har væsentlig indflydelse for virksomhedens drift 

- Lovgivningsmæssige krav 

- Direkte tilsynsaktiviteter 

• Beskatning (selskabsbeskatning og andet) 

• Regeringspolitik, der aktuelt påvirker virksomhedens forretningsforhold 

- Pengepolitik, herunder valutakontrol 

- Skattepolitik 

- Finansielle incitamenter (for eksempel programmer for statsstøtte) 

- Told, handelsrestriktioner 

• Miljøkrav, der påvirker branchen og virksomhedens forretningsområde 

Ovenstående liste er ikke udtømmende og kan variere fra virksomhed til virksomhed, idet de kan 

være meget virksomhedsspecifikke.  

 

Lovgivning - regnskaber 

En ny regnskabsstandard eller begrænsning kan øge revisionsrisikoen, eftersom en virksomhed 

f.eks. ikke kan være bekendt med de nye krav, og hvordan de bedst kan implementeres. Revisor 

skal overveje, hvordan deres revisionsmetode dækker de nye regler samt om virksomhedens 

programmer understøtter, at regnskabspraksis præsenteres korrekt. Her skal det sikres, hvorledes 

                                                
41 RS 315, Bilag 1 
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systemerne sikrer fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for 

registreringer af transaktioner. 

 

Eventuelle branche- eller lovgivningsspecifikke regnskabsprincipper eller den praksis der er på 

området skal vurderes. Her skal revisor vurdere, om lokal lovgivning har særlige krav til 

regnskabsaflæggelse for den branche, som virksomheden opererer indenfor, idet regnskabet kan 

indeholde væsentlig fejlinformation i forhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, 

hvis ledelsen undlader at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med denne lovgivning42. 

Nogle revisionsfirmaer har valgt at specialisere sig på konkrete brancher, eksempler herpå kan 

være at specialisere sig inden for læger, uddannelsesinstitutioner mv.43. Indenfor de pågældende 

områder, har revisor således en særlig ekspertise i den pågældende branche, og har derved i 

forvejen et mere indgående kendskab til branchen, hvilket er med til at sikre, at revisor får 

identificeret de væsentlige risici i den pågældende branche.   

 

De lovgivningsmæssige krav ændres løbende, hvilket både ledelsen og revisor skal være 

opmærksom på med hensyn til aflæggelse af årsrapport. Dette kunne f.eks. være som i september 

2008, hvor beløbsgrænserne for hvilken regnskabsklasse årsrapporten skal aflægges efter blev 

forhøjet44. Dette kan medvirke til, at hvis man f.eks. før var en virksomhed, som skulle aflægge 

årsrapport efter klasse mellemstor C, nu kan aflægge efter klasse B. Eller i det omvendte tilfælde 

hvor virksomheden pludselig er ekspanderet kraftigt og dermed skal aflægge årsrapport efter C i 

stedet for klasse B. Hvis virksomheden og dens ledelse ikke er opmærksom på dette, har revisor 

pligt til at oplyse ledelsen om forholdet og sørge for, at lovgivningen overholdes, ellers skal dette 

oplyses i påtegningen på årsrapporten. 

 

Ved vedtagelsen af den nye selskabslov, hvor anpartsloven og aktieselskabsloven blev 

sammenlagt, medførte dette også nye regler på områder som f.eks. ændrede kapitalkrav til 

stiftelse af et anpartsselskab, fra kr. 125.000 til kr. 80.000, lempelser af krav til revisorbistand til 

f.eks. kapitalforhøjelse og udlodning af ekstraordinært udbytte, etablering af ejerregister mv.45. 

Loven forventes at træde i kraft i starten af 2010, hvorfor dette er noget virksomhederne og 

revisor bør være særligt opmærksom på i den kommende tid. I recessionsperioder, som nu, er det 

                                                
42 RS 315, pkt. 24 
43 Internet side - http://www.bdo.dk/revision-og-regnskab/Brancher/Pages/default.aspx 
44 Internet side -  www.eogs.dk – lovforslag om ændring af årsregnskabsloven er vedtaget. 
45 Internet side - NY SELSKABSLOV VEDTAGET - IKRAFTTRÆDELSE SKER I BLOKKE -

http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=25751 
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f.eks. vigtig at vide hvor solide virksomhedens samarbejdspartnere er, hvorfor der kan være 

forskel på, om man ønsker at indgå et samarbejde med virksomheder med større eller mindre 

kapital.  

 

Andre lovgivningsmæssige krav, som ophævelse af revisionspligten for små virksomheder, har 

også stor indflydelse på de pågældende virksomheder. F.eks. da der i 2006 blev indført en 

lempelse for virksomheder der i to på hinanden følgende regnskabsår ikke har overskredet 2 af 

følgende tre grænser: 

1. Omsætning på 3 mio. kr. 

2. Balance på 1,5 mio. kr. 

3. Et gennemsnitligt antal helårsansatte på 12 personer46 

Dette har betydet, at ca. 75.000 virksomheder ikke længere er forpligtet til at blive revideret. Det 

kan dog diskuteres, hvorvidt dette reelt er tilfældet. Selvom det ikke længere er et 

lovgivningsmæssigt krav til de pågældende virksomheder, er der andre interessenter, der kan 

have interesse i, at det stadig revideres, dette kan f.eks. være banker og investorer. I denne 

recessionsperiode har vi f.eks. set, at bankerne er langt mere opmærksomme på dette, når de skal 

give lån til de mindre virksomheder, hvorfor revisorer bør være opmærksomme på dette i deres 

planlægning af revisionen. Det skal vurderes, om der er pligt til revision, og hvis der i givet fald 

ikke er pligt til revision, ønskes det så alligevel. Fra 2006-2010 analyseres der på, hvorvidt 

revisionspligten for de resterende virksomheder i klasse B ligeledes skal bortfalde, hvorfor 

revisor også her løbende skal holde sig underrettet, således at revisor er sikker på, at 

virksomhederne også på dette område opfylder lovkravene. 

 

Ligeledes kan de mindre virksomheder vælge at aflægge regnskab efter IFRS, hvorfor 

begrebsrammen herfor skal opfyldes. Hvis en klient ønsker dette, skal revisor være opmærksom 

på dette og påse, at lovgivningen på dette område opfyldes47.  

 

Lovgivning politikker 

Regeringspolitik, der aktuelt påvirker virksomhedens forretningsforhold, kan være utallige 

forhold og kan være meget specifik ned på den enkelte virksomhed. Derfor gives der alene 

eksempler på de forhold, der er særlig relevante i forhold til recessionsperioder nedenfor.   

 

                                                
46 Internet side – regelforenkling.dk - Ophævelse af revisionspligt for mindre virksomheder 
47 RS 315 punkt 24 
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Den politiske situation i Danmark er på nuværende tidspunkt, at vi har en VK-regering, hvilket 

vi som minimum vil have ind til næste folketingsvalg, der finder sted november 201148. I løbet af 

en valgperiode sker der en række løbende lovændringer, samt andre forhold der påvirker 

politikere til, at ændre lovene samtidig med, at retspraksis løbende udvikles i takt med at 

afgørelserne finder sted. Det er derfor af hensyn til revisionsplanlægningen vigtigt, at revisor er 

”samfundsbevidst” og således kan overveje om, hvorvidt ændringer i samfundet/lovgivning mv. 

kan have indflydelse på den enkelte virksomheds forhold. 

 

I forbindelse med den generelle afmatning på byggemarkedet og den stigende arbejdsløshed i 

branchen, vedtog folketinget i 2009 en renoveringspulje på 1,5 mia., hvor danskerne kunne søge 

om støtte til at renovere i boligen49. Dette tiltag bevirkede, at efterspørgslen igen steg i 

byggebranchen, hvilket er et eksempel på regeringstiltag, der kan have indflydelse på den enkelte 

virksomhed. I planlægningen af revisionen på en håndværksmester eller lignende, vil dette være 

et forhold, man bør tage højde for. Det bør derfor drøftes med ledelsen, hvordan det har påvirket 

den pågældende virksomhed, og hvordan virksomhedens situation er som følge af 

renoveringspuljen og de deraf afledte ordrer.  Revisionsmæssigt, kan dette skabe en forventning 

om, hvordan virksomhedens likviditet og omsætning bør se ud, og dermed have indflydelse på, 

om der er væsentlig risici i den forbindelse. F.eks. hvis virksomheden ikke har formået at skabe 

en omsætning på baggrund af tiltaget og dermed stadig står i en kritisk situation. Selvfølgelig 

kan der være en række andre forhold, som kan gøre, at billedet viser noget andet, men det må 

være et betydeligt forhold, hvorfor revisor må have dette med i sine overvejelser, om hvorvidt 

virksomheden har formået at udnytte den pågældende situation.   

 

Af andre lovgivnings- og politiske forhold, man som revisor bør tage i betragtning, kan der f.eks. 

nævnes forhold som diskussionen om fremrykning af offentlige investeringer og de øvrige 

kommende finanslovsforhandlinger. Igangsættes der fremrykning af offentligt byggeri vil dette 

være muligheder, der bør tages i betragtning for den enkelte virksomhed, og derfor også noget 

revisor bør have med i sine betragtninger i planlægningsfasen. 

 

I december 2009 skal der være klimatopmøde i Danmark, hvilket blandt andet er med til at øge 

fokus på dette område i denne periode og perioden fremover. I forbindelse med skattereformen 

blev det i 2007 vedtaget indeksering af energiafgifter, hvoraf det fremgår, at mange af 

                                                
48 Hjemmeside - http://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ste_folketingsvalg 
49 Internetside - http://www.boligforbedringer.dk/om_renoveringspuljen 
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energiafgiftssatserne fra 2008 til 2015 skal stige med 1,8 % pr. år50. Skal revisor revidere en 

industrivirksomhed, der er omfattet af disse energiafgifter, er det således vigtig for revisor, at 

være bekendt med og kunne vurdere betydningen af de stigende energiafgifter. Hvorfor dette i de 

pågældende virksomheder kan have en væsentlig risiko i det kommende år.  

 

Andre afgiftsomlægninger kan også have større indirekte betydning for virksomhederne i form af 

øgede omkostninger - som eksempel kan nævnes den større afgift på 4-hjulstrækkere, som er 

blevet vedtaget af folketinget, som fik indflydelse på virksomheder i bilbranchen51. Har disse 

virksomheder f.eks. satset stort på denne type bil, kan de få problemer med fald i efterspørgslen 

samt store lagerbindinger, som påvirker værdiansættelsen, idet disse biler bliver væsentlig dyrere 

at købe og eje for forbrugerne. Derudover kører en 4-hjulstrækker også væsentlig mindre på 

literen end en normal familiebil. Dette vil også være med i forbrugernes overvejelser ved køb af 

bil, idet brændstoffet er dyrt.  

 

Revisor bør drøfte med ledelsen, om de er bevidste om disse evt. lovgivninger samt deres følge 

for deres branche.  

 

Virksomheder der får støtte af staten, er ofte meget afhængige af denne støtte. Der kan derfor 

være store risici forbundet hermed. I tilfælde af, at der bliver skåret i støtten, kan dette være 

afgørende for, om virksomheden eller den pågældende institution overlever det kommende år. 

Dette kan f.eks. være i teaterbranchen, privatskoler, landbrug og lignende. Der er f.eks. fremsat 

forslag i Københavns byråd om, at der skal skæres i støtten til de privatskoler, der ikke optager 

børn fra flygtninge- og indvandrerfamilier52. Sådanne forslag bør ligeledes drøftes med skolen 

under planlægningen af revisionen, således at revisor kan vurdere, om det har betydning for den 

planlagte revision og vurderingen af going concern.  

 

I bilag 1 i RS 315 fremgår også forhold som handelsrestriktioner, dette kan i høj grad påvirke en 

virksomhed og dermed også revisionen heraf. Hvis et land f.eks. forbyder andre lande at 

investere og handle med landet, kan det være en meget kritisk situation, især hvis virksomheden 

ikke længere kan handle med virksomhederne i det pågældende land. Virksomheden kan også stå 

                                                
50 Internetside - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1718829 – Energiafgifter – indeksering af afgiftssatser på 
energiprodukter 
51 Artikel i Urban 26/4-2007 ”de små biler bliver billigere” 
52 Internetside - http://tv2lorry.dk/moduler/nyheder/news.asp?mSS=1&Id=46064 – skoler skal påtvinges 
indvandrere 
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i en situation, hvor de har et betydeligt antal debitorer, hvoraf det ikke er muligt at få deres 

tilgodehavender tilbage. Disse risici bør ligeledes være med i revisors betragtninger både med 

hensyn til eventuelle tilgodehavender og anden samhandel med landet, samt hvorledes 

virksomheden står i forhold til den fremtidige samhandel. 

 

3.1.3.3. Andre eksterne faktorer, der aktuelt påvirker virksomhedens forretningsforhold 

Det sidste punkt i forbindelse med det eksterne miljø er en form for opsamling på, hvad der 

ellers kan opstå af forhold revisor kan tage i betragtning ved planlægning af revisionen. Dette 

kan være forhold der kan opfattes som både muligheder og trusler, og som kan være meget 

væsentlige at få vurderet og drøftet i forbindelse med planlægningen af revisionen.  

 

Til opnåelse af forståelse af de andre eksterne forhold, der aktuelt påvirker virksomhedens 

forretningsforhold, kan revisor overveje følgende punkter i sin risikovurdering:53 

• Det generelle finansielle klima (for eksempel recession, vækst) 

• Renteniveau og mulighed for finansiering 

• Inflation, revaluering 

 

Som det fremgår af punkterne, er recession direkte nævnt i denne forbindelse, hvorfor revisor 

også her må have andre risici for øje i forbindelse med recessionen. Da den nuværende recession 

har varet et stykke tid, har det som tidligere nævnt allerede påvirket både de markeder 

virksomhederne agerer på, og den lovgivning der føres. Revisor har således allerede vurderet 

risici i forbindelse med recessionen i de øvrige eksterne forhold. Dermed ikke sagt, at man også 

kan vurdere det som et forhold i sig selv. Det er igen individuelt fra virksomhed til virksomhed, 

hvor stor vægt det har i forhold til planlægningen af revisionen. 

 

Revisor kan f.eks. kigge på forbrugerprisindeks og forbrugertillid for at få nogle indikationer på, 

hvordan situationen er lige i øjeblikket. Revisor skal dog her være opmærksom på, at 

lovgivningsmæssige forhold allerede kan have haft indflydelse, f.eks. i sommeren 2009 hvor det 

blev vedtaget, at befolkningen nu havde mulighed for at hæve sin SP-opsparing54. 

 

Et andet element revisor kan være opmærksom på, er valutaudsving - dette kan være af stor 

relevans f.eks. for virksomheder, der ligger tæt på Sverige og den svenske krone er lav, så vil de 

                                                
53 RS 315, Bilag 1 
54 Artikel – Erhvervsbladet – Forbrugertillid godt for virksomhederne 
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danske kunder måske overveje at tage til Sverige og købe produkterne i stedet for at købe dem 

her i Danmark. Dette kan være en væsentlig risiko for en virksomhed, hvis de hovedsageligt 

sælger til et enkelt land. Man skal også være opmærksom på lån optaget i f.eks. USD da denne 

har været faldende det sidste år.   

 

3.1.4. Fokusområder 

Ud fra de ovenstående afsnit om branchen, lovgivning og andre eksterne faktorer har vi fundet 

frem til nedenstående fokusområder, som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

I relation til brancheforhold vil vi gerne undersøge, om revisorerne i deres planlægningsfase får 

behandlet, hvilken branche deres kunder opererer i, og om der er nogle særlige forhold, de 

behandler i recessionsperioder, som den vi har nu. Derudover vil vi gerne have klarlagt, om 

revisorerne også får det dokumenteret i planlægningen, og om de skriver noget særskilt i 

planlægningen på dette område. 

Derudover vil vi gerne klarlægge, om revisor gør noget særligt, når der er faldende efterspørgsel 

på virksomhedens produkter, eller hvis det omvendte er tilfældet, med eksplosiv stigning i 

efterspørgslen på produkterne. F.eks. i form af hvordan den fornødne likviditet sikres og 

lignende. Vi ønsker også at undersøge, om revisor sammenligner klienten med andre 

virksomheder i branchen, hvorfor vi vil spørge om revisor anvender benchmarking på andre 

aktører i den pågældende branche. For at få klarlagt, hvilke overvejelser de ellers har i relation til 

brancheforhold, vil vi spørge, hvilke drøftelser de tager med ledelsen i forhold til, hvilke krav 

der i øvrigt er til den pågældende branche. 

 

I relation til lovgivning, som er et andet parameter i det eksterne forhold, ønsker vi, at få klarlagt 

hvordan revisorerne sikrer sig, at de får identificeret alle de væsentlige risici i forhold til ny 

lovgivning. Dette være sig regnskabsklasser og ny selskabslovgivning mv.  

Derudover vil vi gerne have klarlagt, hvordan revisorerne forholder sig til det, der sker ude i 

samfundet, og om det bliver afspejlet i den enkelte revisionsplanlægning på den pågældende 

klient. 

 

I relation til andre eksterne forhold ønsker vi at få klarlagt, hvordan revisorer forholder sig til, at 

der i RS 315 under andre eksterne forhold, i bilag 1, nævnes recession som et særskilt punkt, der 

kan overvejes, eller om det blot er en samlet vurdering i deres samlede planlægning. Vi ønsker 

også at klarlægge om de dokumenterer de overvejelser, de gør sig og hvordan, og om de f.eks. 
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bruger forbrugerprisindekset til vurderingen eller hvad ligger til grund for deres vurdering i 

planlægningsfasen.  

 

Under andre eksterne forhold nævnes også revaluering i bilag 1 RS 315, hvorfor vi til sidst 

ønsker, at klarlægge hvilke tanker de har, i relation til hvad der sker i markedet, hvorfor vi stiller 

spørgsmålet, om de drøfter, i forbindelse med revisionens planlægning, hvilke markeder klienten 

har opereret på i året, og hvad dette har betydet med hensyn til valutaudsving og lignende. 

 

3.1.5. Interview 

Ud fra fokusområderne, som er oplistet i foregående afsnit, har vi foretaget interview af 

uddannede statsaut. revisorer samt studerende til uddannelsen statsaut. revisor, for at lave en 

analyse af hvilke tiltag, revisor har sat særlig fokus på i revisionsplanlægningsprocessen. 

Interviewene er samlet i bilag 2, og svarene til vores spørgsmål vil i det efterfølgende blive 

diskuteret, især i relation til om de revisionshandlinger revisor har planlagt, har været 

fyldestgørende, især når der er recessionsperioder. Opbygningen vil være den samme under alle 

afsnit kaldet interview. 

 

Brancheforhold 

Som det fremgår af tidligere afsnit og RS 315 bliver der lagt vægt på, at revisor skal opnå 

forståelse af de relevante brancheforhold.  

Brancheforhold er et område, de adspurgte alle har fokus på. Enkelte af dem nævner direkte, at 

det er en del af at være en god revisor, at have et godt kendskab til den branche, den pågældende 

klient opererer i, så man også samtidig kan spørge mere indgående til klientens eksterne forhold. 

Når der spørges til hvilke forhold, der er særligt fokus på i denne recessionsperiode, nævner de 

typisk ejendomsselskaber, byggebranchen og selskaber med store værdipapirbeholdninger mv.. 

De uddyber det med, at der sættes særligt fokus på, hvordan ejendomsmarkedet er på nuværende 

tidspunkt, og hvordan man får værdiansat ejendommene på den mest korrekte måde. Derudover 

udtaler flere af dem, at de generelt følger med i, hvad der sker i brancherne gennem medierne. 

Med hensyn til om der gøres mere i denne recessionsperiode, er der delte meninger. 4 ud af 7 

svarer, at der er øget fokus på brancheforholdene, men at der ikke gøres noget konkret 

anderledes end tidligere. En enkelt udtaler, at det jo altid går op og ned, hvorfor det altid er 

relevant at have et godt kendskab til branchen, uanset hvordan samfundsøkonomien ser ud.  

Det må derfor kunne konkluderes, at der er fokus på, hvilke brancher klienterne er i, og at der er 

fokus på de pågældende brancher, især indenfor ejendomme, byggeri og værdipapirhandel, men 
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at der ikke planlægges, at der skal foretages yderligere handlinger på baggrund af brancheforhold 

i denne recessionsperiode. Vi vurderer derfor, at revisor formår at vurdere brancheforhold i sin 

helhed og dermed opfylder RS 315 på dette område. 

    

Når vi spørger til om de så også får overvejelserne og konklusionerne dokumenteret i deres 

planlægning, så svarer 6 ud af 7, ja, hvilket jo må siges at være positivt. Mange svarer dog også, 

at man jo godt kan blive bedre på nogle klienter og igen, at det afhænger af klientens størrelse og 

hvilken branche, der er tale om.    

Det må derfor kunne konstateres, at der på baggrund af de adspurgte, bliver dokumenteret i 

planlægningen omkring hvilke overvejelser, der er foretaget på brancheforhold, og at den 

tidsmæssige placering derfor også er korrekt.   

 

Ændringer i efterspørgslen på klienternes produkter kan have stor indvirkning på klienternes 

fremtid, hvorfor dette kan være en af overvejelserne omkring brancheforhold. Vi har derfor 

spurgt de interviewede, om de gør noget særligt i forbindelse med faldende eller stigende 

efterspørgsel på klienternes produkter. Her svarer 6 ud af 7, at dette helt sikkert er et område, der 

er fokus på, da faldende efterspørgsel kan ledes direkte over i en going concern vurdering og 

omvendt, at en stigende efterspørgsel kan lede til kapacitetsproblemer, hvorfor det er vigtigt, at 

likviditeten og dermed også kapaciteten også kan følge med. En enkelt nævner, at han har særlig 

fokus på varelager og varelagerets omsætningshastighed, hvilket kan være påvirket negativt af 

recessionen.  Derudover gennemgås bankengagementer og eventuelt tilsagn fra banken om 

forøgelse af kassekreditter mv. Området omkring ændringer i efterspørgsel indenfor branchen 

må derfor siges, at de adspurgte har stor fokus på særligt her i krisetider. 

 

En anden måde at finde ud af hvor klienten står i branchen, kan være at sammenligne med andre 

virksomheder i den pågældende branche.  Vi har derfor spurgt de interviewede, om hvorvidt de 

foretager en benchmarking i forbindelse med deres planlægning. Dette spørgsmål er der delte 

meninger om. 3 af de adspurgte svarer nej, det gør de ikke brug af, mens 2 svarer at de bruger det 

der, hvor man har let adgang til det gennem en brancheorganisation, altså på enkelte klienters 

planlægning og 2 svarer, at de bruger det, men den ene svarer også, at tallene ofte er lidt for 

gamle. Den anden svarer, at han altid sammenligner med en tilsvarende virksomhed i hvert fald 

på spørgsmålet om avancer hos en tilsvarende virksomhed eller avancen i forhold til foregående 

år. Benchmarking forstås som følgende: 
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”Benchmarking (af engelsk benchmark fikspunkt) er en systematisk undersøgelse og vurdering 

af en eller flere virksomheders produktionsmetoder, effektivitet m.m. ved sammenligning med 

en standard.55” 

Det kan derfor diskuteres, om den sidstnævnte anvender en reel benchmarking ved blot at kigge 

på avancer fra tidligere perioder eller en enkelt virksomhed. Det skal præciseres, at dette ikke er 

noget direkte krav i RS 315, men kan være et redskab til at kende branchen. Vi må derfor 

konstatere, på baggrund af de adspurgte, at det er meget forskelligt hvor meget den enkelte 

revisor gør på dette område, og hvor meget de anvender dette redskab.   

Efter analysen på dette spørgsmål vurderer vi, at revisors fokus på dette område er meget 

individuelt, og der kan dermed ikke gives noget entydigt svar, men vi vurderer, at revisor bør 

have mere fokus på dette, for dermed at få gavn af sammenligning med andre virksomheder, 

således at revisor bedre kan forholde sig til klientens position på markedet.  

 

Lovgivning 

Det andet punkt under det eksterne miljø er som bekendt lovgivning. Her gælder det både den 

regnskabsmæssige begrebsramme og den lokale lovgivning, herunder politiske tiltag. Vi har 

derfor spurgt de interviewede hvordan de sikrer sig at få identificeret alle væsentlige risici i 

forhold til ny lovgivning. Her svarer alle, at de sikrer sig ved at holde sig opdateret ved hjælp af 

at skaffe sig viden gennem tidsskrifter mv. Der nævnes f.eks. igennem revisionsfirmaets 

vidensafdeling, tidsskrifter som f.eks. Revision og Regnskabsvæsen samt Inspi. Andre nævner at 

de igennem deres tjeklister i revisionsprogrammet sikrer sig, at de f.eks. overholder 

regnskabsklasserne. En enkelt nævner, at han mener, at der er så mange informationskilder på 

revisionsfirmaets intranet, at det kan være svært at sortere og prioritere alle informationerne, 

hvorfor man måske skulle overveje, hvordan man reelt får kommunikeret de rigtige 

informationer ud til de revisorer, det er vigtigt for. Det kan derfor konkluderes, at revisorerne på 

baggrund af de interviewedes udtalelser, selv mener, at de sikrer sig at få identificeret væsentlige 

risici i ny lovgivning ved hjælp af at selv holde sig opdateret i den gældende lovgivning. Hvilket, 

vi også vurderer, er den korrekte måde at holde sig opdateret på.   

Vi spurgte også, hvordan de som revisor holder sig ajour med hensyn til nye love og regler, 

hvilket stort set gav det samme svar som spørgsmålet om at få identificeret risici ved ny 

lovgivning. Her gælder det ligeledes, at de holder sig opdateret ved hjælp af tidsskrifter, notater 

fra deres vidensafdelinger, kurser samt medierne generelt. En enkelt nævner, at han læser 

                                                
55 Internetside - http://da.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 
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løbende nyhedsbreve fra de store advokathuse, hvoraf der ofte omtales speciallovgivning inden 

for udvalgte brancher.  

 

Under de samfundsmæssige forhold er det kort drøftet, hvordan revisor forholder sig til de ting 

der sker i samfundet, og hvordan det afspejles i revisionsplanlægningen. Her svarer 4 ud af 7, at 

de forholder sig til de samfundsmæssige forhold igennem medierne og har disse forhold med i 

planlægningen i en samlet vurdering. Det nævnes, at det f.eks. er en vigtig faktor i forbindelse 

med planlægningen af klienter i ejendomsbranchen. Her følges der med i hvad renten er, og 

hvordan det går med ejendomspriserne for derved at vurdere revisionsstrategien om f.eks. 

værdiansættelsen af ejendomme. Derudover nævnes det, at det drøftes med ledelsen og 

afstemmes med partneren på sagen.  De sidste 3 interviewede svarede ikke direkte, at de gjorde 

noget særligt. Det kan derfor siges, at de fleste revisorer anvender de samfundsmæssige forhold 

og det bliver afspejlet i planlægningen, men at mange ikke direkte anvender det i en særskilt 

vurdering.    

 

Andre eksterne forhold 

I bilag 1 i RS 315 er der under andre eksterne forhold, som man kan overveje, nævnt det 

generelle finansielle klima som f.eks. recession, renteniveau mv. Vi har derfor adspurgt de 

interviewede, om de behandler recessionen som et særskilt punkt i planlægningen, eller om det 

er en samlet vurdering, og om de får dokumenteret deres overvejelser.  

De 7 adspurgte har alle svaret, at recession indgår i den samlede planlægning. 3 af de adspurgte 

svarer, at de har en særskilt vurdering omkring going concern, hvor overvejelser omkring 

recession fremgår særskilt. 2 personer nævner også, at det for årsrapporten 2008 sker som en 

samlet vurdering, men at det overvejes, at man i planlægningen for årsrapporterne for 2009 

måske vil gøre det særskilt. Med hensyn til om de adspurgte får dokumenteret vurderingen om 

recession, så svares der enstemmigt, at dette bliver dokumenteret i planlægningsmemoet. Det 

nævnes, at dokumentationen bl.a. består af hvilke drøftelser der er taget med ledelsen, samt 

regnskabsanalyse og drøftelser omkring, hvor banken står overfor den pågældende klient. Andre 

nævner, at der måske kan være en tendens til at afkrydse tjeklister, frem for at tænke sig godt om 

og få formuleret et godt samlet notat omkring recessionen og dens indvirkninger. Vi spurgte også 

om, der i vurderingen blev anvendt forbrugerprisindeks eller lignende, men ingen af de adspurgte 

anvendte disse tal. Det kan derfor kort siges, at de adspurgte revisorer får behandlet emnet i 

planlægningsfasen, og at det dokumenteres. 3 af de adspurgte har både en samlet og en særskilt 

vurdering mens de resterende, på nuværende tidspunkt, kun har det i den samlede vurdering. 
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Derimod er der ingen af de adspurgte, der anvender forbrugerprisindeks eller lignende til 

vurderingen. Hvilket vi vurderer at være tilstrækkeligt, da vi vurderer, at det afdækkes på anden 

vis.  

  

De interviewede blev adspurgt, om de drøfter, hvilke markeder klienten opererer på i løbet af 

året, og hvad det har betydet mht. valutaudsving og lignende, hertil svarer alle de interviewede, 

ja de får det drøftet, men 4 af de adspurgte siger også, at det kommer an på klientens størrelse, og 

på de mindre B virksomheder er dette ikke det mest væsentlige. Andre nævner, at det oftest 

foregår, når man gennemgår debitorer og kreditorer, hvilket må antages at være i udførelse af 

revisionen og ikke i forbindelse med planlægningen. En af de interviewede kommenterer også, at 

det i mange tilfælde, på de lidt større klienter, vil stå i ledelsesberetningen omkring rente og 

valutarisiko, hvorfor man her vil være tvunget til at tage stilling til det. Der nævnes også, at det 

oftest drøftes med klienten, hvis de er gået ind på nye markeder, og om det er korte eller 

langtidskontrakter, og hvad betalingsbetingelserne er. Dette spørgsmål er der derfor ikke fundet 

noget entydigt svar på udover, at det kommer an på hvilken klient, der er tale om både 

størrelsesmæssigt og hvor de opererer, men at revisorerne mener, at de får drøftet det, hvis det er 

væsentligt.    

 

3.1.6. Delkonklusion 

På baggrund af interviewene kan det generelt siges, at revisorerne selv mener, de vurderer 

branche, lovgivning og andre eksterne forhold i deres planlægning. De mener også, at 

dokumentationen foreligger i det store hele, men når der spørges ind til, hvordan de gør det og 

hvad de gør, så skelnes der meget mellem små og store klienter inden for klasse B- og C 

virksomheder, samt hvilke markeder de opererer i, og hvilken branche der er tale om. 

Udfordringen for revisor på brancheområdet vurderes til at være forskelligt fra branche til 

branche. I spørgsmålet omkring hvad revisorerne har særligt fokus på i denne recessionsperiode, 

nævnes der hovedsageligt ejendomsbranchen, byggebranchen og handel med værdipapirer. Det 

viser sig, at trods fokus på disse brancher i denne periode, skal revisorer blive langt bedre til at 

planlægge, hvilke yderligere handlinger der skal foretages. Planlægningen af handlingerne 

vurderes ikke, at blive foretaget på baggrund af, hvilken branche klienten agerer i, men andre 

interne forhold, og hvis det forekommer, sker det ikke i planlægningsfasen men ved udførelsen 

af revisionen, hvorfor den tidsmæssige placering herpå ikke er korrekt.     
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Et område inden for branchen, som er identificeret som et væsentligt fokusområde, kan være på 

markeder, hvor der er faldende eller hastigt stigende efterspørgsel. Dette område har revisorerne 

stor fokus på og at dette er en del af hele going concern vurderingen, som de har særlig stort 

fokus på i denne periode. Den øgede fokus på den ændrede efterspørgsel i virksomhedens 

produkter har også medført øget fokus på bl.a. varelager og bankengagementet i 

planlægningsfasen i recessionsperioden, hvorfor det vurderes, at planlægningen på dette område 

er fyldestgørende ud fra de interviewedes udsagn i denne recessionsperiode.   

   

En måde at vurdere branchen og klienten i forhold til andre aktører i branchen kan være at lave 

en benchmarking, især i denne periode for at kunne vurdere om, der f.eks. er en generel 

afmatning i branchen, eller om det er den enkelte klient der taber terræn. Dette område er der 

ikke noget entydigt svar på om revisor formår at gøre, hvorfor vi vurderer, at dette er et punkt, 

der kan forbedres væsentligt i planlægningsprocessen. Det skal dog igen ses ud fra en 

betragtning om klientens størrelse.      

 

De lovgivningsmæssige forhold som regnskabskrav og andre samfundsmæssige forhold er begge 

områder, revisorer har fokus på. Revisorerne mener, at de sikrer sig at få identificeret alle 

væsentlige risici i forhold til lovgivning ved hjælp af tidsskrifter, notater fra vidensafdelingerne, 

kurser og ved at følge med i medierne. Der nævnes også, at spørgsmål omkring regnskabsklasser 

fremgår som spørgsmål i deres planlægningsprogram, hvorfor dette altid sikres. Hvorvidt en 

generel ”følgen med” i, hvad der sker på områderne, er tilstrækkeligt for at kunne sikre sig at få 

identificeret alle væsentlige risici, er ikke nærmere undersøgt, men det må kunne konkluderes, at 

revisorerne er opmærksomme på det, og at de udtrykker en faglig stolthed, der skal holdes intakt, 

hvorfor det formodes at være tilstrækkeligt.  

 

I denne periode er der særlig fokus på hvad der foregår samfundsmæssigt, hvilket hovedsageligt 

er renteniveau og ejendomspriser i denne periode, det er dog ikke noget de skriver særskilt i 

planlægningen, men er med i den samlede vurdering af de eksterne forhold, hvilket vurderes at 

være fyldestgørende i denne periode. 

 

Under andre eksterne forhold er det, som tidligere nævnt direkte skitseret i bilag 1 til RS 315, at 

recession kan overvejes. Det er derfor undersøgt, om revisor har dette som et særskilt punkt i 

planlægningen, og om de mener, at de får det dokumenteret. Ca. halvdelen af de adspurgte har 

det både som en særskilt vurdering og i den samlede vurdering. Samtidig overvejer nogle at 
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dokumentere det særskilt i det kommende regnskabsår. Hvorvidt vurderingen foretages samlet 

eller særskilt er for os underordnet, vi vurderer dog, at det mest optimale vil være, hvis man i 

revisionsfirmaerne generelt fokuserer på, hvilke brancher man skal have særligt fokus på. Dette 

kan f.eks. ske i form af gennemgang af en brancheanalyse på negative afkast og drøftelse af 

dominoeffekten i disse brancher således, at revisorerne har et generelt billede af, hvilke brancher 

der er særlig risikofyldte og man derved hele tiden tager disse forhold under betragtning igennem 

hele planlægningsprocessen og ikke som et særskilt punkt i planlægningen. 

 

Endeligt vurderes det, at valutaudsving kan være af generel stor betydning for de eksterne 

forhold, hvorfor det blev undersøgt, hvorvidt revisorerne får drøftet/vurderet hvilke markeder, 

klienterne opererer på i løbet af året. Her var der ikke et entydigt svar blandt de interviewede og 

de svarer, at det hele tiden er en vurdering af klientens størrelse, og hvor væsentligt det er for den 

pågældende klient, hvilket vi er enige i. 

 

Vi vurderer, at revisorerne ikke er gode nok til at ajourføre planlægningen og opdatere den, på 

baggrund af ovenstående afsnit, hvorfor det her kan diskuteres, hvorvidt revisorer reelt gør brug 

af den dynamiske proces, da der derved ikke følges op på planlægningen og revurderer de 

betydelige risici i relation til branche forhold mv.. Vi vurderer, at fokus i den forbindelse bør 

være, at man bliver bedre til at opdatere planlægningen gennem hele revisionen og især have 

fokus på, at udgangspunktet i revisionsplanlægningen er det mest opdaterede grundlag.  
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3.2 Arten af virksomheden 

3.2.1. Formål 

Formålet med denne handling er, at revisor igennem kendskabet til arten af virksomheden skal 

opnå en foreløbig indsigt i hvilke transaktionstyper, balanceposter og oplysninger, som 

regnskabet vil omfatte. 

 

3.2.2. Udfordring 

Den 2. dimension omhandler forståelse af virksomhedens art, hvor der kræves en bred forståelse 

fra revisors side af de interne vilkår, virksomheden er underlagt. Revisors udfordring består i, at 

danne sig et overblik over virksomhedens forretningsområde, dens ejerforhold og ledelse, den 

type af investeringer den foretager og planlægger at foretage, dens struktur, samt hvordan den er 

finansieret56.   

Det generelle kendskabskrav til virksomhedens interne miljø suppleres med et detailkrav om 

forståelse af valg og anvendelse af regnskabspraksis samt forståelse af, om denne nu også er 

passende for virksomhedens forretningsområde og branche. 

 

Revisors udfordring vedrørende beskrivelse af virksomhedens interne miljø består i, at 

identificere virksomhedens stærke og svage sider igennem kendskab til virksomhedens 

aktiviteter, investeringer, finansiering samt regnskabsaflæggelse - en form for SWOT tankegang 

i lighed med afsnittet om branche, lovgivning og andre eksterne forhold. 

 

En yderligere udfordring til revisor er opmærksomheden på, om virksomheder i en kompleks 

koncernstruktur er etableret til særlige formål, og om disse er behandlet passende57. Denne 

handling og skærpelse fra tidligere praksis er et levn fra Enron-sagen, som var rig på uretmæssig 

udeladelse og dermed upassende behandling af virksomheder etableret til særlige formål. Herved 

ses det, at revisor i langt større grad end tidligere skal tage besvigelser (RS 240) i betragtning. 

 

Til håndtering af ovenstående udfordringer vil vi i de efterfølgende afsnit analysere, hvordan 

revisionsvirksomhederne i praksis forsøger at afdække denne forståelse af virksomheden, samt 

hvilke risici der bør lægges vægt på i recessionsperioder.  

                                                
56 RS 315, pkt. 25 
57 RS 315, pkt. 26 
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3.2.3. Områder hvor forretningsmæssige risici kan opstå 

Til beskrivelse samt undersøgelse af virksomhedens interne miljø, for klasse B- og mellemstore 

C-virksomheder, har vi valgt at tage udgangspunkt i bilag 1 i RS 315 som indeholder følgende 

punkter: 

1. Virksomhedens aktiviteter 

2. Investeringer 

3. Finansiering 

4. Regnskabsaflæggelse 

De 4 ovenstående punkter vil i de efterfølgende afsnit blive uddybet yderligere. 

 

Ved at identificere ovenstående punkter for virksomheden via drøftelse med ledelsen, kan revisor 

i hovedpunkter vurdere stærke og svage sider i virksomheden.  

Revisor skal, med kendskab til virksomhedens stærke og svage sider, vurdere om virksomhedens 

ledelse er opmærksom på disse, specielt om virksomheden tager højde for svaghederne og agerer 

på dem således, at den ikke repræsenterer en regnskabsmæssig risiko. I modsætning til de 

eksterne forhold vil virksomheden have mulighed for at påvirke deres stærke og svage sider. Det 

er derfor vigtigt for revisor i sin risikovurdering af virksomheden at vurdere, hvorledes ledelsen 

reagerer på svaghederne i virksomheden således, at disse ikke fører til forretningsmæssige risici 

som oplistet i RS 570 ”Going concern”. I en recessionsperiode er det vigtigt, at revisorer øger 

deres fokus på deres kendskab til virksomheden jf. RS 315, deres reaktion på dette kendskab jf. 

RS 330 og indhentelse af revisionsbevis jf. RS 500.  

 

I vores virksomheders revisionsprogrammer er der ikke yderligere uddybende forslag til, hvad de 

4 ovenstående punkter omfatter, samt hvad der kan være indikationer på risici, man er derfor 

nødsaget til at have RS 315 ved hånden for at få inspiration samt bruge sin sunde fornuft, især 

når vi taler om recessionsperioder. Revisor skal i recessionsperioder være ekstra opmærksom, og 

bør derfor f.eks. stille sig selv følgende spørgsmål: 

Hvilke risici er der for væsentlig fejlinformation, det være sig som følge af fejl eller besvigelser? 

Er der going concern problemer, køb eller salg af aktiviteter, svagheder i den interne kontrol, 

komplekse transaktioner, væsentlige subjektive regnskabsmæssige skøn, usikkerhed ved måling, 

besvigelser, udestående retssager, eventualforpligtelser?  
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3.2.3.1. Virksomhedens aktiviteter 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens aktiviteter, kan revisor overveje følgende punkter i 

sin risikovurdering:58 

• Arten af indtægtskilder (for eksempel producent, grossist, bankvirksomhed, forsikring 

eller andre finansielle ydelser, import-/eksporthandel, forsyning, transport og 

teknologiske produkter og tjenesteydelser)  

• Produkter eller tjenesteydelser og markeder (for eksempel større kunder og kontrakter, 

betalingsbetingelser, bruttoavance, markedsandel, konkurrenter, eksport, prispolitik, 

produktrenomme, garanti, ordrebeholdning, trends, markedsføringsstrategi og –mål, 

produktionsprocesser) 

• Udførelse af forretningen (for eksempel niveauer og produktionsmetoder, forretnings-

segmenter, levering af produkter og tjenesteydelser, detaljer om faldende og stigende 

aktiviteter) 

• Alliancer, joint ventures og outsourcing-aktiviteter 

• Involvering i e-handel, herunder internetsalg og marketing aktiviteter 

• Geografisk spredning og branchesegmentering 

• Placering af produktfaciliteter, lagerlokaler og kontorer 

• Nøglekunder 

• Vigtige leverandører af varer og tjenesteydelser (for eksempel langfristede kontrakter, 

forsyningsstabilitet, betalingsbetingelser, import, leveringsmetoder såsom ”just-in-time”) 

• Beskæftigelse (for eksempel pr. lokalitet, udbud, lønniveau, overenskomstforhold, 

pensioner og andre ansættelsesforhold, aktieoptioner eller præstationsaflønningsformer 

og lovgivning vedr. ansættelsesforhold) 

• Forsknings- og udviklingsaktiviteter og omkostninger 

• Transaktioner med nærstående parter 

 

Listen er ikke udtømmende, og nedenfor vil der kun blive gennemgået nogle af punkterne. 

 

Det kan være svært i praksis at forstå samt forholde sig til alle ovenstående punkter, idet disse 

ikke er eksemplificeret i henhold til forretningsmæssige risici. Man kan måske have for vane at 

antage, at det der gjorde sig gældende forrige år også er tilfældet i år, hvis man ikke er blevet 

gjort opmærksom om andet. Man kunne derfor foranledige sig til at tro, at kommunikationen 

                                                
58 RS 315, Bilag 1 



 
 

52

med ledelsen om ovenstående punkter derfor i praksis ikke er på et plan, som det burde være. 

Endvidere fortæller erfaringen os, at revisorerne ikke altid får dokumenteret det, de er blevet 

oplyst om jf. RS 500. 

 

Revisor skal overveje om der er risici forbundet med virksomhedens aktiviteter, og overveje 

hvilken reaktion han vil tage på dette kendskab jf. RS 330.  

 

Allerede ved det første og andet punkt ”arten af indtægtskilder” og ”produkter, tjenesteydelser 

og markeder” skal man gøre sig klar over, hvilken slags virksomhed man har med at gøre, og 

hvad den lever af.  

 

Entreprenører er blevet omtalt en del i denne recessionsperiode, da de er blevet berørt af 

faldende indtægter i form af færre entreprisekontrakter, som følge af at ”byggeboomet” ophører i 

recessionsperioden, men også møbelforretninger og detailhandel er nogen af dem, som er meget 

berørt jf. figur 1 side 17. 

 

Hvis omsætningen er lavere end normalt eller oprindeligt forventet jf. budgetter mv. kan dette 

være en indikation på, at der er behov for nedskrivning af varelageret til nettorealisationsværdien 

grundet forøget risiko for ukurans eller teknisk forældelse. En analyse af 

dækningsgrad/bruttoavance, eller en analyse af væsentlige afvigelser fra budget/sidste års tal er 

med til at afdække revisionsmålene fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering. 

Revisionsmålet værdiansættelse er endvidere essentielt, når vi taler om nedskrivninger på 

varelageret i denne forbindelse. 

 

Det er relevant at få beskrevet, hvordan virksomheden udfører deres forretning for, at kunne 

forstå de transaktionstyper, der forefindes. Revisor skal vurdere, om der kan være risici i 

forbindelse hermed, dette kunne f.eks. være unødige omkostninger i produktionsmetoder, 

bortskaffelsesomkostninger, ansættelsesvilkår mv., dermed ikke sagt, at revisor skal kunne løse 

problemet for virksomheden, men revisor skal kunne have en dialog med ledelsen herom således, 

at der sættes nogen tanker i gang hos ledelsen. I recessionsperioder kan dette være et område, 

som kan indebære, at virksomhederne ikke overlever. Eksempel herpå kan være en 

kontorforsyningsvirksomhed, som handlede med kontorartikler og kontormøbler, men som ikke 

var dygtig nok til at nedbringe omkostningerne på møbelsalget, hvilket indebar, at overskuddet 

fra kontorartiklerne dækkede underskuddet fra møbelsalget, og da recessionen begyndte, blev 



 
 

53

møbelsalget hårdt ramt, hvilket desværre indebar konkurs (der var andre faktorer som også 

spillede ind, som f.eks. udvidelse af kreditten på kassekreditten).  

 

I recessionsperioder skal revisor endvidere være opmærksom på de forretningsmæssige risici, 

der er ved tab af nøglepersoner uden at der sker genansættelse heraf, hvilket kan medføre tab for 

virksomheden i sidste ende.  

 

Det er ligeledes relevant at forholde sig til, om virksomheden er afhængig af få leverandører, da 

de i sådanne tilfælde vil have en lav forhandlingsstyrke overfor disse. I recessionsperioder kan 

dette dog være en fordel som følge af fleksibilitet. Er virksomheden afhængig af en eller få store 

leverandører, vil det ligeledes kunne stille virksomheden dårligt, idet leverandøren kan presse 

prisen, samt have indvirkning på levering af produktet som er nødvendigt for driften. Det er her 

relevant, at revisor drøfter med ledelsen, om de har undersøgt markedet for andre leverandører 

således, at de opnår den bedst mulige avance og leveringstid på deres produkter – især i 

recessionsperioder. Klienten skal ligeledes have fokus på eventuelle konkurser iblandt deres 

leverandører, da dette er en større risikofaktor end tidligere i denne recessionsperiode. I mange 

tilfælde benytter virksomheden sig af leverandører som de har benyttet gennem flere år, idet de 

har oparbejdet et tillidsforhold hertil. Dette er dog ikke ensbetydende med, at disse er de billigste 

på markedet, og virksomheden tjener måske ikke lige så meget på deres produkter som de kunne. 

Driftsforhold som tab af en hovedleverandør, arbejdskonflikter eller mangel på vigtige 

leverancer er derfor forretningsmæssige risici.  

 

Ligeledes er det relevant for revisor at se på virksomhedens forhold til deres kunder. Her skal der 

ses på om de er afhængige af en stor eller få store kunder. Er der tale om én eller få store kunder, 

vil de her have en forhandlingsstyrke overfor virksomheden, som igen vil kunne vise sig at være 

ugunstig for virksomheden, da kunden reelt vil kunne forhandle sig til store rabatter, hvilket igen 

vil påvirke driften. Dette kan give en indtjeningsrisiko, hvis disse kunder falder fra eller ikke 

overholder deres betalingsfrister som følge af, at de selv er i økonomiske vanskeligheder. 

 

En vurdering af kundeforholdet i virksomheden vil give revisor en indikation af, om 

virksomheden vil have problemer med at hente deres tilgodehavender hjem. Revisor skal vurdere 

om der sælges til virksomheder indenfor en branche, som er speciel hårdt ramt af recessionen, og 

om der er givet forlænget kredittider, hvilket vil udskyde tidspunktet for indbetalingen og 
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dermed skabe likviditetsvanskeligheder59. Der er større risici for besvigelser i recessionsperioder, 

da virksomhederne ønsker at vise et godt resultat af flere grunde, f.eks. ved låneoptagelse og 

genforhandlinger af lån, hvorfor det er vigtigt for revisor at kontrollere værdiansættelsen af 

debitorerne, hvilket f.eks. også kan gøres ved, at undersøge om der er udskrevet store 

kreditnotaer vedrørende indtægter i det nye regnskabsår, og om der er foretaget reservationer til 

dækning af sådanne beløb. 

 

Hvis vi i planlægningsfasen vurderer, at der skal udsendes saldomeddelelser skal det vurderes, 

om de skal sendes ud som løbende revision eller ved status, man siger at jo højere risiko man 

vurderer, der er indenfor et område, jo tættere på status skal revisionen foreligge. Ved udsendelse 

af saldomeddelelser afdækker vi revisionsmålene forekomst, tilstedeværelse og rettighed.   

 

Ved at vurdere virksomhedens placering af produktionsfaciliteter, lagerlokaler etc. vil revisor få 

en indikation af om virksomheden er omkostningsbevidst og/eller om de har store pengebinder i 

deres lager, hvilket kan være særlig vigtigt i recessionsperioder, da pengebindinger kan skabe 

likviditetsvanskeligheder, da bankerne er meget påpasselige med at øge kreditterne. 

 

Transaktioner med nærtstående parter skal revisor have fokus på, især mht. besvigelser eller 

likviditetsproblemer. Revisor skal kontrollere om transaktionerne mellem parterne værdiansættes 

ud fra markedsmæssige vilkår, hvilket dækker revisionsmålene rettighed og værdiansættelse. 

Endvidere skal revisor påse, at der ikke er betydelige og/eller usædvanlige poster, som ikke har 

ordentlig dokumentation – dette dækker revisionsmålene forekomst og tilstedeværelse. 

 

Det er relevant for revisor at forholde sig til, hvilket niveau ledelsen har med hensyn til erfaring i 

branchen og med virksomheden. Risikoindikatorer kan her være, at ledelsen ikke har 

tilstrækkeligt kendskab til deres ansvarsområde eller foretager hyppige ændringer i 

virksomheden eller manglende klare drifts- og regnskabsmål. Dette vil smitte af på driften i 

virksomheden, idet de manglende drifts- og regnskabsmål vil forhindre virksomheden i at 

fungere optimalt.  

 

Revisor skal undersøge ledelsens planer for fremtidige handlinger indenfor virksomhedens 

aktiviteter. Herefter skal revisor vurdere, om disse planer er troværdige og realistiske. 

                                                
59 Inspi nr 2 2009, Artikel – Revision i en recessionsperiode 
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3.2.3.2. Investeringer 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens investeringer, kan revisor overveje følgende punkter 

i sin risikovurdering jf. bilag 1 i RS 315: 

• Køb af virksomheder, fusioner eller afhændelse af forretningsaktiviteter (planlagte eller 

nyligt gennemførte) 

• Investeringer i og dispositioner over værdipapirer og lån 

• Investeringsaktiviteter, herunder investeringer i produktionsanlæg og teknologi samt 

nylige eller planlagte ændringer 

• Investeringer i ikke-konsoliderede virksomheder, herunder partnerselskaber, joint 

ventures og virksomheder med særlige formål 

 

”Som konsekvens af den internationale økonomiske krise vil hver tredje danske virksomhed indtil 

videre udskyde investeringer inden for landets grænser. Det viser en undersøgelse, som Ledernes 

Hovedorganisation har foretaget. Når 31 procent af de adspurgte ledere svarer, at investeringer 

i Danmark bliver udskudt, er det ifølge professor i finansiering Michael Møller fra Copenhagen 

Business School sund fornuft. For der er, som han udtrykker det, ikke megen idé i at bygge en 

cementfabrik, hvis der ikke er nogen efterspørgsel på cement.  

En virksomhed skal først og fremmest tænke på sig selv og tjene penge og har ikke noget ansvar 

for den samlede samfundsøkonomi, pointerer Michael Møller over for magasinet Lederne.”
60

 

 

Ovenstående citat viser, at der kan være risici forbundet med investeringer i en 

recessionsperiode, om man så har samme synspunkt som dem der udtaler sig ovenfor er 

irrelevant. 

 

Når man opkøber andre virksomheder, udbygger virksomheden sin position med udgangspunkt i 

eksisterende produkter og markeder. Fordelen ved dette kan være, at virksomheden opnår en 

hurtigere vækst som følge af, at den bygger på overtagelse af virksomheder, der allerede er 

etableret på de respektive markeder. Opkøb og fusioner er især i recessionsperioder interessante, 

da det kan være langt billigere, det kræver dog, at man har økonomien til det (Cash is king). Det 

er derfor vigtigt for revisor, at vurdere om virksomheden har ressourcer (facilitetsmæssigt og 

                                                
60 www.lederne.dk, Artikel – Investeringer udskudt på grund af krisen, fra 19.01.2009 
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økonomisk) og kompetencer til denne hurtige vækst, samt om de har mulighed for at trække sig 

ud af købet, da det ofte er omkostningskrævende.  

Ved opkøb af andre virksomheder skal revisor forholde sig til en eventuel ny koncernstruktur 

samt være opmærksom på, hvordan virksomhederne skal indgå i sambeskatning m.v. til sikring 

af revisionsmålene forekomst, fuldstændighed, klassifikation, tilstedeværelse og rettigheder.  

Revisor bør spørge ledelsen, hvad de har lavet af investeringer i det forgangne år, samt hvad de 

har af planer indenfor dette område, da revisor i praksis ikke altid er bevidst om, når der sker 

store investeringer hos deres klienter. Revisor bliver nemlig ikke altid spurgt til råds, når klienter 

laver større investeringer. Det vurderes, at recessionen har medført, at klienterne rådfører sig i 

mindre grad med advokat og revisor, da denne omkostning spares væk.  

 

Afhændelse af forretningsaktiviteter kan være en tydelig indikation på økonomiske 

vanskeligheder, hvorfor revisor må undersøge til bunds, hvilken indikator der ligger til grund for 

afhændelsen. Dette er højaktuelt i recessionsperioder, da et givent antal virksomheder forsøger at 

tilpasse deres aktivitet til kapaciteten.  

 

Mange virksomheder og personer har, indtil recessionen tog godt fat i september 200861, 

investeret og spekuleret i værdipapirer, optioner/swaps og lignende, hvilket har haft negative 

følger for mange. Det generelle værdifald på aktierne har gjort, at mange er gået personligt 

konkurs, men mange virksomheder har ligeledes tabt en del penge i denne forbindelse på trods 

af, at det ikke har været deres hovedaktivitet i virksomheden. Investeringer i aktier mv. gør, at 

likviditeten er bundet i aktier, som efterfølgende er faldet drastisk i værdi, hvilket indebærer 

store værditab. Fremover (fra indkomståret 2009) skal virksomheder ligeledes lagerbeskattes af 

porteføljeaktier hvilket indebærer, at virksomheden pludselig skal betale skat af eventuelle 

urealiserede værdistigninger, dette er en risiko, som revisor skal have for øje afhængig af, hvor 

store investeringer der er tale om62. 

For at få dækket revisionsmålene forekomst, tilstedeværelse, rettighed og værdiansættelse kan 

revisor kontrollere til og afgange af værdipapirer til dokumentation, samt afstemme til modtaget 

engagementsforespørgsel fra banken.  

 

Det skal kontrolleres, om virksomheden foretager investeringer som et led i deres strategi, eller 

om de begynder at foretage usædvanlige investeringer. Investerer virksomheden f.eks. pludselig i 

                                                
61 Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 2009, Artikel – Going concern, konkursramte selskaber, figur 4 
62 http://beierholm.dk/skat-moms-og-afgifter/nyheder/skattereformen.html 
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store produktionsmaskiner, mens de overvejer at flytte produktionen til udlandet, ville dette alt 

andet lige gå imod deres omkostningsminimerings strategi. Hvis dette var tilfældet ville det 

skabe en forretningsmæssig risiko. 

 

Økonomiske forhold, som kunne udgøre en forretningsmæssig risiko indenfor investering, kunne 

også være manglende evne til at opnå finansiering af afgørende produktudvikling eller andre 

vigtige investeringer. Revisor skal vurdere om en investering i f.eks. en ejendom og det optagede 

realkreditlån i forbindelse hermed, kan skabe et problem i virksomhedens cashflow. Hvis 

inddrivelse af tilgodehavender svigter, og banken lukker af for yderligere låneoptagelse eller 

forlanger afdrag af gæld, kan en nylig investering være med til at skabe problemer, da denne 

investering belaster økonomien yderligere. Risikoen afhænger af, hvad der er investeret i og om 

man kan sælge det igen uden store tab. Er der f.eks. investeret i en ejendom, er der stor risiko for, 

at man ikke kan komme af med ejendommen igen, og hvis man gør, er der stor sandsynlighed 

for, at prisen presses ned på et marked med recession, hvor antallet af bolighandler er faldet 

drastisk63. 

 

3.2.3.3. Finansiering 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens finansiering, kan revisor overveje følgende punkter i 

sin risikovurdering jf. bilag 1 i RS 315: 

• Koncernstruktur – større dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder 

konsoliderede og ikke konsoliderede strukturer 

• Gældsstruktur, herunder lånebetingelser, restriktioner, garantier og finansielle 

arrangementer, der ikke er optaget i balancen 

• Leasing af anlægsaktiver, der anvendes i virksomheden 

• Ejere (lokale, udenlandske, renommé og erfaring) 

• Nærtstående parter 

• Brug af afledte finansielle instrumenter 

 

Det er vigtigt for revisor at få kendskab til koncernstrukturen, som virksomheden indgår i, da 

dette ellers kan medvirke til uigennemskuelighed, og dermed skabe problemer for revisors 

forståelse af virksomheden. Koncernen kan have en kompleks struktur med dattervirksomheder, 

eller andre enheder med forskellige geografiske lokaliteter, hvilket kan give problemer med 

                                                
63 www.boliga.dk Her er der grafer og indeks der viser udviklingen på boligmarkedet 
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konsolidering64. For at afdække visse risici i forbindelse hermed, kan revisor udsende en 

rapporteringspakke til datterselskaberne i koncernen, hvilket er en handling, der er med til at 

sikre revisor, at visse krav skal være overholdt, og hvis ikke de er, så gør rapporteringspakken 

det, at den gør revisor opmærksom på uoverensstemmelser. Der skal foretages en gennemgang af 

de modtagne årsrapporter for datter-/accosierede virksomheder, hvilket dækker revisionsmålene 

tilstedeværelse, rettighed, og værdiansættelse. 

Derudover skal revisor forholde sig til, hvordan virksomhederne skal indregnes, om det er til 

indreværdi eller kostpris og hvilket princip der anvendes ved valutaomregning. Revisionsmålet 

værdiansættelse bliver hermed dækket. Revisor skal bede om en koncernoversigt af ledelsen og 

gennemgå denne, med henblik på at få klarlagt, om der er mangler eller svagheder ved denne. 

 

Revisor skal endvidere være opmærksom, hvis der er leasingkontrakter i virksomheden. Som 

eksempel herpå kan nævnes IT-Factory, som svindlede ved at IT-Factory havde leaset udstyr for 

millionbeløb, som ikke eksisterede i virkeligheden. IT-Factory havde præsenteret vellignende 

fakturaer for udstyret for leasing-firmaerne, der dernæst havde udbetalt salgsprisen, som IT-

Factory havde indsat på udenlandske bankkonti tilhørende fiktive selskaber.65  

 

”Snyderiet er gået ud på, at IT-Factory skulle have ændret løbetiden på leasingkontrakterne fra 

36 uger til tre måneder, så de ikke optrådte i IT-Factorys regnskaber. Af samme grund har IT-

Factorys revisionsfirma, KPMG, aldrig opdaget det fulde omfang af det omfattende 

leasingcirkus, fordi aftalerne med blandt andet Danske Leasing slet ikke stod opført i 

regnskaberne”.
66

 

 

Revisor kan muligvis opdage disse besvigelser, hvis han ellers bliver gjort bekendt med disse 

aftaler, hvilket kan gøres ved at spørge ledelsen eller økonomiafdelingen eksempelvis. Revisor 

kan endvidere opdage eventuelle besvigelser ved stikprøvevis at bede om at se hvilke maskiner 

der er tale om. Men nogen gange må man se i øjnene, at revisor ikke kan opdage alle fejl, hvilket 

er en del af forventningskløften mellem revisor og offentligheden. 

 

                                                
64 RS 315, pkt. 26 
65 www.elex.dk, Artikel – Konkurs i IT-Factory er en gentagelse af fortiden, fra 01.12.2008 
66 www.jv.dk, Artikel – Stein Bagger snød Danske Bank, fra 21.12.2008 
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Recessionen har medført en stor stigning i antallet af konkurser i 2008 og 200967. Dette skyldes 

faldende omsætning, men også virksomhedernes gældsstruktur, herunder omfanget og 

betingelserne for virksomhedernes eksterne finansiering. 

 

”Finanskrisen har sat øget fokus på virksomheders kapitalstruktur, lånefaciliteter og lånevilkår 

herunder tidsinterval for genforhandling af lånerammer. Virksomheder oplever, at 

lånemulighederne ikke længere alene er afhængige af virksomhedernes egne forhold, men også 

af bankernes mulighed for at give kreditter i en tid, hvor banken skal efterleve krav til 

udlånsvækst og solvens for at forblive under statsgarantien”.
68

 

 

At bankerne ikke på forhånd vil give en ellers sund virksomhed tilsagn om at forlænge 

kassekreditten, er ikke et forhold som alene medfører betydelig usikkerhed om virksomheden 

kan fortsætte driften, og forholdet skal derfor indgå i en helhedsvurdering af den samlede going 

concern forudsætning for virksomheden jf. RS 570. 

 

Revisor skal derfor være ekstra opmærksom på modpartsrisiko i denne recessionsperiode, i 

relation til revisionen og i relation til oplysninger herom i årsrapporten. Har virksomheden en 

kassekredit, som kan opsiges med 14 dages varsel, eller er der behov for udvidet 

bankfinansiering? Dette kan være risikofaktorer især i recessionsperioder. Afhængig af om 

virksomheden har positive eller negative resultater, positiv eller negativ likviditet, soliditet og 

kapital skal revisor i sidste ende vurdere hvilket oplysningsbehov, der skal være nævnt i 

årsrapporten69.  

 

I recessionsperioder kan det være ekstra relevant at analysere og drøfte pengestrømmene i 

virksomheden, gennemgå og analysere perioderegnskaber og begivenheder før og efter 

balancedagen, gennemgå betydende låneaftaler, gennemlæse ledelses- og mødereferater, men 

også spørge advokaten via advokatbreve om eventuelle retstvister. 

 

Er der eller har der været ulovlige anparts-/aktionærlån? Et sådant kan være tegn på en dårlig 

privatøkonomi, da grunden kan være, at man låner det eneste sted, hvor man ikke bliver afvist, 

                                                
67 http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=12092&ci=true&pti=1, tryk på hent 
udgivelse  
68 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 2009, Artikel – Finanskrisens indvirkning på oplysninger i årsrapporten om 
lånefaciliteter mv. 
69 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 2009, Artikel – Revision i en krisetid 
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nemlig i det selskab hvor man selv bestemmer. Dette kan være med til også at skabe manglende 

likviditet i virksomheden, hvorfor revisor her skal være særlig opmærksom. 

 

Er der eller har der været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter? Har 

hovedanpartshaveren/hovedaktionæren solgt noget værdiløst ind i selskabet, eller er der tale om 

at hans ydede lån / indskud pludselig skal tilbagebetales? Revisor skal undersøge, hvilke 

transaktioner der er med nærtstående og stikprøvevis afstemme til dokumentation, hvilket 

dækker revisionsmålene forekomst, fuldstændighed, nøjagtighed, værdiansættelse og 

klassifikation. 

 

Hvis en virksomhed har økonomisk krise, vil virksomheden ligesom alle andre forsøge at redde 

sig ud af den, så hvordan kan der skaffes likviditet? Revisor skal være opmærksom på, om 

debitorer eller varelagre reduceres, om der er opnået forudbetalinger, om kredittiden hos 

leverandørerne er forlænget, og om anlægsaktiverne pludselig er belånt eller solgt.  

 

3.2.3.4. Regnskabsaflæggelse 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens regnskabsaflæggelse, kan revisor overveje følgende 

punkter i sin risikovurdering jf. bilag 1 i RS 315: 

• Regnskabspraksis og branchespecifik praksis 

• Praksis for indregning af omsætning 

• Regnskabsmæssig behandling til dagsværdi 

• Varebeholdninger (for eksempel lokaliteter, mængder) 

• Aktiver, forpligtelser og transaktioner i udenlands valuta 

• Betydelige poster, der er branchespecifikke (eksempelvis lån og investeringer for banker, 

debitorer og varebeholdninger for produktionsvirksomheder, forsknings- og udviklings-

omkostninger for medicinalvirksomheder) 

• Den regnskabsmæssige behandling af udsædvanlige eller komplekse transaktioner, 

herunder de, der er kontroversielle, eller nye områder (eksempelvis den 

regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning) 

• Præsentation af og oplysning i regnskabet 
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”Revisor skal opnå en forståelse af virksomhedens valg samt anvendelse af regnskabspraksis, og 

overveje om denne er passende for dens forretningsområde samt i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme og den regnskabspraksis, der finder anvendelse i 

branchen”
70

.  

 

Revisor skal ligeledes forholde sig til, om virksomheden har foretaget ændringer i 

regnskabspraksis, overveje hvilke årsager der ligger bag denne ændring, samt om denne opfylder 

kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette afdækker revisionsmålene 

fuldstændighed og klassifikation. 

 

Poster med skøn, dvs. varelager, debitorer og igangværende arbejder og poster der indregnes til 

dagsværdi, er vanskelige at måle og revidere, og afledt heraf opstår der overvejelser om ukurans, 

langsom omsættelighed, tab, nedskrivningsbehov mm, hvilket der skal være særlig fokus på i 

recessionsperioder. 

 

Reduceret værdi af visse aktiver (fast ejendom, finansielle aktiver (og forpligtelser)) giver 

anledning til forøget risiko ved målingen af disse aktiver i årsrapporten.  

 

Det der kunne være en indikation på et nedskrivningsbehov kunne, være, at faktiske resultater og 

pengestrømme ikke lever op til budgettet, at fremtidige resultater nedjusteres, eller udskydelse af 

investeringsmuligheder pga. manglende finansiering. 

Det er vigtigt at vurdere effekten af recessionsperioden nøje, da den kan medføre at 

genindvindingsværdien reduceres markant. ”Derfor forventes finanskrisen i realiteten at 

medføre, at der skal udarbejdes en nedskrivningstest”
71

. Genindvindingsværdien udgør den 

højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen. Anvendes den sidstnævnte skal denne værdi 

sandsynliggøres ved hjælp af sammenlignelige og for nyligt foretagne transaktioner på markedet, 

hvilket kan være meget svært i et marked med recession, da dette medfører færre transaktioner 

på markedet. Her kunne det være relevant at få en eksperts vurdering jf. RS 505 ”Eksterne 

bekræftelser” (ejendomsmæglere, autoforhandlere etc.), som opfylder revisionsmålet 

værdiansættelse. 

 

                                                
70 RS 315, punkt 28 
71 Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 2009, Artikel –Nedskrivningstest i en krisetid 
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Anvendes kapitalværdien på investeringsejendomme skal denne beregnes efter en 

værdiansættelsesmodel (der findes flere at vælge imellem) jf. bilag 3. Det svære ved disse er, at 

revisor skal fastsætte et forrentningskrav på ejendommen, som fastsættes efter samfundsmæssige 

eller konjunkturbetingede forhold, dels på baggrund af visse faktorer for den enkelte ejendom 

(renteniveau, beliggenhed, type etc.), hvilket bør vurderes nøje af revisor. 

 

Revisor skal vurdere, om der er risici for de enkelte aktiver, og vurdere hvilke reaktioner han 

skal tage herpå. Indikatorerne for værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver kan både 

være eksterne som interne.72  

 

3.2.4. Fokusområder 

Ud fra de ovenstående afsnit om virksomhedens art har vi fundet frem til nedenstående 

fokusområder som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

I relation til virksomhedens aktiviteter vil vi gerne have klarlagt, om revisorer gennemgår en 

virksomheds aktiviteter hvert år med ledelsen og om denne gennemgang har været ekstra 

uddybende grundet recessionen. Har revisorerne taget højde for hvilken slags klient, der er tale 

om med tanke på dens aktiviteter, som kan være forbundet med betydelige risici, og har de 

vurderet i deres planlægning, hvilke reaktioner de vil tage på disse betydelige risici i deres 

revision, eller er dette foregået under revisionen? 

Hvad er det revisorerne har været mest opmærksom på af risici indenfor en virksomheds 

aktiviteter, og beder de om ledelsens skriftlige udtalelse om deres planer som dokumentation? 

 

I relation til investeringer vil vi gerne have klarlagt om revisorer vurderer betydelige risici i 

planlægningsfasen, og om der er særlig fokus herpå grundet recessionen. Hvis de gør, hvilke 

betydelige risici har de så taget stilling til, og har de spurgt ledelsen om deres investeringer i året 

samt de planlagte investeringer for fremtiden til vurdering heraf? 

 

I relation til finansiering vil vi gerne have klarlagt, om revisorer vurderer betydelige risici i 

planlægningsfasen, og om de har særlig fokus herpå grundet recessionen. Hvad er det, 

revisorerne har lagt vægt, på og hvilke reaktioner har de taget på deres vurderede betydelige 

risici i relation til finansiering? Det kunne endvidere være interessant at få klarlagt, om revisorer 

                                                
72 Inspi nr. 2 2009, Artikel - Revision i en recessionsperiode 
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er gode til at få rekvireret en virksomheds budgetter eller lignende, og i så fald hvordan bruger 

de dem. I relation til recession er det endvidere interessant at få klarlagt, om revisorer har været 

mere påpasselige med at modtage og bruge budgetterne. Advokatbreve er vigtige at få rekvireret, 

da der er en del betydelige risici, der kan være gemt for revisor, da mange af advokatens 

oplysninger ikke fremgår som tal i klienternes balance. Ekstern dokumentation er derfor meget 

vigtig, og hvor gode er revisorer så til at få rekvireret disse? I relation til gemte oplysninger er 

det være interessant at få klarlagt, hvor mange revisorer, der egentlig læser bestyrelses og 

ledelsen referater for at få identificeret betydelige risici. 

 

I relation til regnskabsaflæggelse vil vi gerne have klarlagt, om revisorer vurderer betydelige 

risici i planlægningsfasen og om der er særlig fokus herpå grundet recessionen. Hvilke risici er 

det revisorerne generelt har taget stilling til, og hvilke reaktioner har de taget på disse betydelige 

risici. 

 

3.2.5. Interview 

Virksomhedens aktiviteter 

Der bliver i RS 315 lagt vægt på, at revisor skal have bedre kendskab til sine klienters aktiviteter 

for at kunne identificere risikoområder, det viser sig dog, at 5 ud af 7 revisorer svarer, at de ikke 

følger op på dette punkt i deres planlægning hvert år, men at de ofte tager denne drøftelse med 

ledelsen under den løbende revision eller på det afsluttende regnskabsmøde og inddrager de 

informationer de får oplyst i planlægningen året efter. Endvidere oplyser de fleste af de 

interviewede, at de ikke har haft ekstra fokus på virksomhedens aktiviteter grundet recessionen. 

Når man ved, at der er tale om en dynamisk proces, kan man diskutere om deres indhentning af 

viden om virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med RS 315, hvilket de fleste selv 

mener, men man må konkludere, at revisor alt andet lige bør være bedre til at undersøge 

klientens aktiviteter i starten af planlægningsprocessen.  

 

Selvom der er en del revisorer, som ikke aktivt har drøftet virksomhedens aktiviteter med 

ledelsen i planlægningsfasen, har de fleste revisorer dog taget højde for, hvilken slags klient der 

er tale om i planlægningen, og om deres sædvanlige hovedaktiviteter kunne være forbundet med 

betydelige risici, samt taget højde for hvilke reaktioner, der skal tages på disse betydelige risici. 

Dette er alle de interviewede enige om, at de gør, uanset om der er tale om recession eller ej, 
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men pointerer dog, at de har haft særlig fokus herpå grundet recessionen og dermed going 

concern problematikken.  

Da vi spørger, om de interviewede har planlagt yderligere revisionshandlinger i relation til 

recessionen vedrørende virksomhedens aktiviteter i deres planlægning, fik vi tvetydige svar. 

Halvdelen svarede dog, at de i planlægningen ikke fik dokumenteret deres yderligere 

revisionshandlinger godt nok i relation til recessionen, men at de først fik gjort dette under selve 

revisionen. Det kan dermed konkluderes, at revisorer er gode til at vurdere betydelige risici 

indenfor en virksomheds aktivitet samt hvilke reaktioner, der skal tages herpå under revisionen, 

men at de burde være bedre til at vurdere og dokumentere deres yderligere revisionshandlinger 

under en recession i planlægningsfasen. Der kan dog argumenteres for og imod i relation til 

dokumentationen af de yderligere revisionshandlinger, da det afhænger af, hvornår recessionen 

opstod, og hvor væsentlig den var for virksomheden, ergo vil det være i orden først at få vurderet 

og dokumenteret yderligere revisionshandlinger senere hen grundet den dynamiske 

planlægningsproces. 

 

Vi adspurgte, hvad de interviewede var mest opmærksom på af risici indenfor en virksomheds 

aktiviteter, hvor 5 ud af 7 svarede, at likviditeten var et stort fokusområde i øjeblikket, dette være 

sig i form af pengebindinger i lagre og manglende betalinger fra kunder. Der var dog også 2 der 

svarede, at omverdenens påvirkning på virksomhedens aktiver var et stort fokusområde, her blev 

der især tænkt på de faldende ejendomspriser. Det lader til, at alle er opmærksomme på, de 

generelle risici, der kan opstå indenfor en virksomheds aktivitet, uanset om der er tale om 

recession eller ej. 

 

I relation til en virksomheds planer nu og i fremtiden bør revisor bede om ledelsens skriftlige 

udtalelse herpå, hvilket dog sjældent sker i praksis af forskellige årsager, men generelt afvises 

det på grund af virksomhedens størrelse eller affærdiger det med, at de læser generalforsamlings- 

og bestyrelsesreferater løbende. Men vores interview viste noget interessant, nemlig at 2 ud af de 

7 ville bede om denne, hvis der var tale om risiko for going concern. Ved at bede om deres 

udtalelse på skrift har revisor noget håndgribelig dokumentation i forhold til den 

revisionspåtegning, han har valgt til årsrapporten. Vi vurderer ikke, at revisor under normale 

markedsforhold skal bede om en skriftlig udtalelse, da der ikke er større risici forbundet hermed. 

Vores interview gav også enstemmigt udtryk for dette, dog vurderer vi ikke, at vi i denne 

recessionsperiode har været gode nok til at bede om deres skriftlige udtalelser, hvis der har været 

indikationer på going concern, hvilket der har været belæg for i en del tilfælde. 
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Investeringer 

De interviewede blev spurgt om, de havde vurderet betydelige risici indenfor investeringer i 

planlægningsfasen, hvilket de alle bekræftede, de havde, men da vi spurgte ind til, hvordan de 

gjorde det, var der tvetydige svar. 3 ud af 7 svarede, at de på større klienter løbende deltog i 

møder mv. hvorpå de ajourførte planlægningsnotatet, mens de resterende vurderede betydelige 

risici i forhold til sidste års revision og dermed deltagelse i det afsluttende regnskabsmøde, hvis 

sådan et afholdes. Der var således ingen, der aktivt ringede og spurgte klienten i 

planlægningsfasen om deres planer mht. investeringer. Konklusionen er, at revisorerne generelt 

ikke har taget særlig hensyn til investeringer i planlægningen i relation til en recessionsperiode, 

dog hvis det er en klient, som generelt lever af investeringer, er der selvfølgelig taget særlige 

hensyn. Man kan diskutere, om revisorerne opfylder RS 315 i fulde drag, da der ikke tages en 

diskussion med ledelsen omkring dette punkt i planlægningsfasen, men snarere under den 

løbende eller statusrevisionen. I de tilfælde, hvor emnet tages op på det afsluttende 

regnskabsmøde for året før, må man kunne argumentere for, at forholdende dog er opfyldt, hvis 

planlægningen af næste års revision starter lige efterfølgende. I de tilfælde, hvor der går lang tid 

mellem det afsluttende regnskabsmøde og planlægningen af næste års revision, vil man ikke leve 

op til RS 315, da der kan være sket mange tiltag i mellemtiden. 

 

Der var ingen af de interviewede, der havde haft klienter, som havde større investeringer på 

tegnebrættet i denne recessionsperiode. Endvidere svarede 6 ud af 7 revisorer, at de havde taget 

særlig stilling til deres klienters værdipapirbeholdninger i denne recessionsperiode grundet 

markedsforholdende, hvis posten ellers var væsentlig i balancen, vurderingen blev dog taget 

under deres revision og ikke i planlægningsfasen, hvilket ikke lever op til RS 315. Der var endda 

3 interviewede, som havde haft klienter, som var gået personlig konkurs, grundet deres penge var 

bundet i værdipapirer, som så var faldet betydeligt i værdi på grund af recessionen og 

usikkerheden i markedet og fremtiden. I disse tilfælde havde de 3 revisorer taget yderligere 

revisionshandlinger i brug grundet den kritiske situation, især mht. bankens engagement i sagen, 

hvilket lever op til den dynamiske proces jf. RS 315. 

Ejendomme er, som tidligere beskrevet i opgaven et vigtigt område, hvilket interviewene da også 

bekræftede, da 4 ud af 7 revisorer havde været involveret i sager med ejendomme i relation til 

investeringer i denne recessionsperiode. Der var dog kun to klienter, som havde gennemført 

investeringen, hvilket indikerer, at alle er ekstra forsigtige i denne periode, da ingen ved hvad 

fremtiden bringer, men især er alle ekstra usikre på deres bankengagement. 1 ud af 7 revisorer 
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svarede endvidere, at de havde vurderet betydelige risici indenfor forskning og udvikling i 

relation til investeringer, og de så det som et område, hvor usikkerheden var stor og betydelig 

sværere at bedømme i denne recessionsperiode. Konklusionen herpå er, at ikke mange revisorer 

har haft klienter med stor interesse i investeringer i recessionsperioden, da alle har været påvirket 

af afmatningen i en eller anden form, samt usikkerheden med bankens engagement har gjort, at 

investeringsplanerne har været droppet eller udskudt. Revisorerne har dog været opmærksomme 

på, problematikken i relation til bankengagement, markedsforhold og usikkerheden for fremtiden 

i deres vurdering af en virksomheds investeringer mht. betydelige risici. Problemet er dog, at 

deres vurdering af betydelige risici – uanset om der er tale om recession eller ej - er blevet 

foretaget under selve revisionen og ikke i planlægningsfasen, hvilket ikke anses for optimalt jf. 

RS 315.  

 

Finansiering 

De interviewede blev spurgt, om de havde vurderet betydelige risici i recessionsperioder 

indenfor finansieringen i planlægningsfasen, hvortil alle svarede, at det havde de, og de havde 

også løbende ændret deres risikovurdering. Alle svarede endvidere, at de generelt for de fleste 

klienter havde vurderet bankengagement som en betydelig risiko, da mange af klienterne var/er 

under stort pres fra deres pengeinstitutter, og derved har revisorerne vurderet, om der var 

objektive grunde til at frygte en opsigelse af kreditten. Det må på baggrund af ovenstående 

konkluderes, at revisorerne er gode i denne recessionsperiode til at være opmærksomme på 

betydelige risici indenfor finansiering i forbindelse med planlægningen og den dynamiske 

proces. 

 

Som uddybende spørgsmål til ovenstående prøvede vi at få klarlagt, hvilke bestanddele 

revisorerne havde lagt størst vægt på i forbindelse med finansieringen uanset om der var tale om 

vurdering i planlægningsfasen eller i forbindelse med revisionen som den dynamiske proces. 

Som nævnt ovenfor var alle enstemmigt enige om bankens engagement, men herudover svarede 

6 ud af 7, at de var opmærksomme på selve gældsstrukturen i virksomheden, og 4 ud af 7 var 

enige om, at koncernstruktur og leasing var områder, som var taget alvorligt. Herefter blev de så 

spurgt, hvornår de vurderede disse punkter, hvoraf 4 ud af 7 svarede, at de havde ladet 

planlægningen rulle fra sidste år og opdateret den løbende i forbindelse med revisionen eller 

møder med klienter. Det må konkluderes, at revisorerne har haft fokus på de rigtige 

problemområder i denne recession i forbindelse med finansieringen, dog må det endvidere 

konkluderes, at revisorer helt klart skal være bedre til at vurdere disse risici i planlægningsfasen 
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og få det dokumenteret, for at få de korrekte revisionshandlinger på de revisionsmål der skal 

afdækkes. 

 

De interviewede blev spurgt, hvilke reaktioner de havde taget på de betydelige risici, hvor alle 

svarede drøftelse med virksomhedens ledelse om nuværende finansieringsform, fremtiden og 

realiteterne i denne periode. 3 ud af 7 svarede endvidere, at de havde ændret deres 

risikovurdering som følge af de betydelige risici på klienten. Det vurderes, at revisorerne er gode 

til at tage kontakt til virksomheden i forbindelse med de vurderede betydelige risici og få drøftet 

de faresignaler, der er i forbindelse med deres finansieringsformer, samt få diskuteret om der er 

andre alternativer i markedet i denne recessionsperiode. Det skal dog pointeres, at disse 

handlinger er taget i den løbende proces og ikke i starten af planlægningsfasen. Det må 

konkluderes, at revisorerne generelt vurderer betydelige risici indenfor finansiering, men at de 

ikke er gode nok til at få dokumenteret dette i deres planlægning. 

 

Når revisor skal se på finansieringen i virksomheden, er det vigtigt at se på virksomhedens 

budgetter. Det er dog sjældent, at mindre virksomheder udarbejder budgetter, hvilket de 

interviewede bekræftede. Hvis klienten har budgetter svarede alle de interviewede, at de er gode 

til at rekvirere dem, men 3 ud af 7 svarede, at de ikke analyserer dem væsentligt, hvorfor 

revisionshandlingen derfor må anses for irrelevant. Dem af de interviewede, der rent faktisk 

analyserer budgetterne, bekræftede, at de var langt mere påpasselige med at bruge dem, da de 

opstillede fremtidsudsigter i de fleste tilfælde var budgetteret bedre end man kunne forvente i et 

marked under recession. 2 interviewede kommenterede endvidere, at ved mindre klienter var de 

gode til at se på forventet cashflow og forecast, hvilket må anses for en tilfredsstillende handling, 

når budgetter ikke kan rekvireres. Konklusionen herpå er, at revisorer bør være langt bedre til at 

analysere budgetter i relation til at se betydelige faresignaler i virksomhedens 

finansieringsformer, hvis de ellers forefindes i virksomheden, dog er det positivt, at de revisorer 

der trods alt analyserer budgetterne, er kritiske i deres vurderinger og får drøftet dette med 

ledelsen, især under recessionsperioder. 

 

I relation til en virksomheds finansiering og drift er det væsentligt at gennemlæse bestyrelsens og 

ledelsens referater, hvilket alle de interviewede bekræftede, at de gjorde. Alle bekræftede dog 

også, at denne handling ikke blev foretaget som et led af planlægningen, men i den løbende 

revision eller ved statusrevision. Det står ikke direkte skrevet i RS 315, hvad der er den mest 

korrekte måde at gribe det an på, men man ville have langt større gavn af at læse disse referater i 
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planlægningsfasen for at kunne identificere betydelige risici, da der trods alt kan gå meget langt 

tid mellem planlægning og selve revisionen. Denne handling foretages for at få oplyst, om der er 

forhold i referaterne, der kan få konsekvenser for planlægningen, og dermed de 

revisionshandlinger man planlægger at gøre. 

 

Regnskabsaflæggelse 

Poster med skøn og poster, der indregnes til dagsværdi, kan være en udfordring at måle og 

revidere, og afledt heraf opstår der overvejelser om ukurans, langsom omsættelighed, tab, 

nedskrivningsbehov mm., hvilket der skal være særlig fokus på i recessionsperioder i relation til 

regnskabsaflæggelsen. De interviewede blev derfor spurgt, om de havde vurderet betydelige 

risici i relation til recessionsperioder indenfor regnskabsaflæggelse i planlægningsfasen, hvortil 

der var meget forskellige svar og indgangsvinkler, men hovedparten af de adspurgte var enige 

om, at poster med skøn og dagsværdi var særlig udsatte, men også omtale af udvikling og risiko i 

ledelsesberetningen er essentielt for regnskabsbruger. Det mest kommenterede var dog 

revisionspåtegningen og den afledte effekt af finanskrisen i relation til supplerende oplysninger 

og forbehold, især going concern var et gennemgående emne, som blev taget op. 5 ud af 7 

revisorer sagde, at denne vurdering var mere løbende i hele processen, og at der ikke blev 

dokumenteret fyldestgørende nok omkring dette område i planlægningsfasen. Det, som alle dog 

var enige om var, at hvis der var tale om branchespecifikke forhold, blev dette selvfølgelig 

dokumenteret i planlægningen. 

Revisorer skal gennemgående blive langt bedre til at vurdere og dokumentere betydelige risici i 

planlægningsfasen i relation til regnskabsaflæggelse, da en vurdering heraf under selve 

revisionen ikke opfylder kravene i RS 315.  

 

Det andet spørgsmål gik på, hvilke risici revisorerne havde taget stilling til i relation til aktiver 

og passiver i balancen i planlægningen. Alle var enige om, at de vurderede dagsværdi, 

nedskrivningstest, ukurans og tab som almindelig procedure, og at der ikke blev gjort yderligere 

handlinger grundet recessionen, men der var selvfølgelig mere fokus herpå grundet recessionen. 

Alle interviewede nævner områder som debitorer, ejendomme og lager som essentielle områder, 

som der er ekstra fokus på i øjeblikket, men at de planlagte revisionshandlinger stort set har 

været de samme, som hvis der ikke havde været recession. Reaktionerne på de identificerede 

betydelige risici er for nogens tilfælde en ændring af risikovurderingen, en nævner, at der er lidt 

mere fokus på nedskrivningstest af goodwill, end der har været tidligere, og en nævner, at for 

fast ejendom er der væsentligt udvidet den verbale omtale af ejendommene og de faktorer, der 
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indgår i værdiansættelsen. Det må vurderes, at revisorerne har taget de forholdsregler, der 

forefindes og har handlet korrekt efter forskrifterne i RS 315 i relation til planlægningen af 

regnskabsaflæggelsen af disse områder. 

 

3.2.6. Delkonklusion 

Revisors udfordring indenfor arten af virksomheden består i, at danne sig et overblik over 

virksomhedens forretningsområde, dens ejerforhold og ledelse, dens type af investeringer den 

foretager og planlægger at foretage, dens struktur samt hvordan den er finansieret. 

 

Revisorernes udførlighed af planlægningen af virksomhedens aktiviteter er svingende, afhængig 

af hvilket punkt man refererer til, men i det store hele skal revisorerne være bedre til at 

undersøge klientens aktiviteter i starten af planlægningsprocessen med henblik på, om der er 

kommet nye aktiviteter til i relation til betydelige risici. Revisorer er nemlig generelt rigtig gode 

til at vurdere betydelige risici indenfor en virksomheds aktivitet samt hvilke reaktioner, der skal 

tages herpå under revisionen, men de burde være bedre til at vurdere og især dokumentere deres 

yderligere revisionshandlinger, også med tanke på en recession i planlægningsfasen. Revisorer er 

opmærksomme på, de generelle risici der kan opstå indenfor en virksomheds aktivitet, uanset om 

der er tale om recession eller ej. 

 

Revisor spørger ikke efter en skriftlig udtalelse fra ledelsen om deres planer under normale 

markedsforhold, dog burde revisorerne været bedre til at bede om denne udtalelse skriftligt i 

tilfælde, hvor der har været indikationer på going concern. Der er 2 af de adspurgte som bad om 

denne skriftlige udtalelse ved indikationer på going concern, hvilket må siges, at være et positivt 

tegn på, at revisorerne begynder at være opmærksomme på dette. 

 

Revisorerne har generelt ikke taget særlig hensyn til investeringer i planlægningen i relation til 

en recessionsperiode. Man kan diskutere, om revisorerne opfylder RS 315 fuldt ud, da der ikke 

tages en diskussion med ledelsen omkring dette punkt i planlægningsfasen, men snarere under 

den løbende eller statusrevisionen. I de tilfælde hvor emnet tages op på det afsluttende 

regnskabsmøde for året før, må man kunne argumentere for, at forholdende dog er opfyldt, hvis 

planlægningen af næste års revision starter lige efterfølgende. I de tilfælde, hvor der går lang tid 

mellem det afsluttende regnskabsmøde og planlægningen af næste års revision, vil man ikke leve 

op til RS 315, da der kan være sket tiltag i mellemtiden. 
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Revisorerne har været opmærksomme på investeringsproblematikken i relation til 

bankengagement, markedsforhold og usikkerheden for fremtiden i deres vurdering af en 

virksomheds investeringer mht. betydelige risici. Problemet er at revisorernes vurdering af 

betydelige risici – uanset om der er tale om recession eller ej - er blevet foretaget under selve 

revisionen og ikke i planlægningsfasen, hvilket ikke anses for optimalt jf. RS 315.  

 

Revisorerne er gode i denne recessionsperiode til at være opmærksomme på betydelige risici 

indenfor finansiering. Revisorerne har haft fat i de rigtige problemområder, dog må det tilføjes, 

at revisorerne helt klart skal være bedre til at vurdere disse risici i planlægningsfasen og få det 

dokumenteret for at få de korrekte revisionshandlinger på de revisionsmål, der skal afdækkes. 

 

Revisorerne er gode til at tage kontakt til virksomheden i forbindelse med de vurderede 

betydelige risici og få drøftet de faresignaler, der er i forbindelse med deres finansieringsformer, 

samt få diskuteret om der er andre alternativer i markedet i denne recessionsperiode. Det skal 

dog pointeres, at disse handlinger er taget i den løbende proces og ikke i starten af 

planlægningsfasen.  

 

Revisorerne er gode til at rekvirere en klients budgetter, hvis de forefindes, men de bør være 

langt bedre til at analysere budgetter i relation til at se betydelige faresignaler i virksomhedens 

finansieringsformer. I relation til budgetter er det positivt, at de revisorer, der trods alt analyserer 

budgetterne, er kritiske i deres vurderinger og får drøftet dette med ledelsen, især under 

recessionsperioder.  

 

Revisorer skal gennemgående blive langt bedre til at vurdere og dokumentere betydelige risici i 

planlægningsfasen i relation til regnskabsaflæggelse. 

 

Hvis man således ser på hele planlægningsfasen af virksomhedens art og revisorernes udførelse 

heraf, kan det slutteligt konkluderes, at revisorerne er gode til at vurdere betydelige risici og 

løbende vurdere de betydelige risici, problemet er bare, at revisorerne ikke er særlig gode til at 

ajourføre deres planlægning, hvorfor det således ofte er informationer fra sidste års revision, der 

bliver tilføjet i planlægningsmemoet mv. for det efterfølgende regnskabsår. Revisor skal føle et 

ansvar i relation til RS 315, at ajourføre de allerede kendte informationer om klienten, og for at 

få klarlagt skjulte faktorer og dermed betydelige risici som skal afdækkes, hvilket vi ikke 

vurderer, bliver gjort på nuværende tidspunkt, grundet den tidsmæssige placering. 
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I relation til at vi som revisorer ikke er gode nok til at ajourføre planlægningen og opdatere den, 

kan det også diskuteres, om hvorvidt revisor reelt gør brug af den dynamiske proces, da der 

derved ikke følges op på planlægningen og revurdere de betydelige risici. Vi vurderer, at fokus i 

den forbindelse bør være, at man bliver bedre til at opdatere planlægningen gennem hele 

revisionen og især have fokus på, at udgangspunktet i revisionsplanlægningen er det mest 

opdaterede grundlag, hvorfor det efter vores vurdering vil være mest optimalt at kontakte 

ledelsen i forbindelse med planlægningen, for at få afklaret eventuelle ændringer i bl.a. 

virksomhedens interne forhold allerede på dette stadie.  
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3.3. Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici 

3.3.1. Formål   

Hovedformålet for revisor er, at man gennem viden om virksomhedens strategier og mål kan 

vurdere og identificere hvilke af de fastsatte mål og strategier, der er forbundet med større 

forretningsrisici og dermed også indeholder risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

 

3.3.2. Udfordring 

Den 3. dimension i kendskabet til virksomheden, er mål og strategi. Her er udfordringen for 

revisor, at revisor skal opnå forståelse af den pågældende virksomheds mål og strategier samt de 

dertil tilknyttede forretningsrisici, der kan føre til fejlinformation.  

Virksomhedens ledelse definerer virksomhedens overordnede planer og mål samt den 

forretningsmæssige situation ud fra virksomhedens eksterne og interne faktorer, som er omtalt i 

1. og 2. dimension. Det er her vigtigt at pointere, at det normalt er virksomhedens opgave, at 

identificere forretningsrisiciene samt udvikle metoder til at adressere dem. Virksomhedens 

strategi er de operationelle tiltag, som den pågældende virksomhed igangsætter for at opnå de 

fastsatte mål. Forretningsrisiciene er de væsentlige forhold, der negativt kan forhindre 

virksomheden i at opnå de fastsatte mål og strategier, altså de forhold der kan være medvirkende 

til, at virksomheden mislykkes i at opnå det, de ønsker. Endvidere er det revisors opgave at 

vurdere risici ved virksomhedens opstillede mål og strategier, og vurdere om de er egnede ud fra 

virksomhedens eksterne og interne faktorer. For revisor er det således bl.a. en udfordring at få 

identificeret virksomhedens mål og strategier og efterfølgende tage disse forhold i betragtning, 

når vurderingen af den samlede risiko for fejlinformation skal klarlægges i det videre 

planlægningsforløb.  

 

Udfordringen ligger også i, at de eksterne faktorer oftest ændrer sig over tid og dermed ændres 

mål og strategi også løbende, hvilket revisor også skal tage i betragtning, og i recessionsperioder 

kan dette ændres særlig hurtigt.  

 

I mindre virksomheder er der oftest ikke udformet formelle mål og strategier, eller vurderet 

hvordan virksomheden vil reagere på de tilknyttede forretningsrisici. Der foreligger dermed ikke 

nogen dokumentation for dette. I disse tilfælde er revisors store udfordring at forespørge ledelsen 

samt vurdere forholdende efter, hvordan virksomheden agerer generelt. Revisor er derfor nødt til 

at gøre observationer, der kan understøtte ledelsens svar på revisors forespørgsler.  
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3.3.3. Områder hvor forretningsmæssige risici kan opstå 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici, 

kan revisor overveje følgende punkter i sin risikovurdering:73 

• Tilstedeværelsen af mål  

• Effekter af at implementere en strategi særligt enhver effekt, som vil medføre nye 

regnskabskrav 

 

Mål og strategier er meget virksomhedsspecifikke og individuelle. De mindre virksomheder har i 

langt de fleste tilfælde ikke udarbejdet nogen formel strategiplan eller mål, og derfor skal disse 

punkter oftest drøftes med ledelsen. Revisor skal i disse tilfælde søge informationen hos 

virksomhedens ledelse, hvilket kan hjælpe virksomheden til at blive mere opmærksom på og få 

konkretiseret, hvad deres nuværende og fremtidige planer skal være. Det kan være en hjælp til 

virksomheden at få skrevet det ned, for derved at blive mere bevidste om dem. Når mål og 

strategier er identificeret, skal revisor efterfølgende tage stilling til de forbundne risici med 

ledelsens udarbejdede strategier og mål. 

 

3.3.3.1. Tilstedeværelse af mål 

Når revisor skal identificere tilstedeværelsen af mål, kan nedenstående punkter være eksempler 

herpå. Eksemplerne kan være meget virksomhedsspecifikke, og der bør derfor overvejes, om der 

eventuelt kan være andre forhold, der kan være væsentlige at medtage.74  

• Udviklinger i branchen 

• Nye produkter og ydelser 

• Udvidelse af forretningen 

• Nye regnskabskrav 

• Lovgivningskrav 

• Eksisterende og fremtidige finansieringsbehov 

• Brug af it 

 

Ved udvidelse af forretningen kan der opstå risici i form af, at virksomheden ikke har estimeret 

korrekt i forbindelse med efterspørgslen og derved ikke opnår deres mål som først antaget. Dette 

kunne være udvidelse indenfor et markedssegment, et forretningsområde eller lignende. 
                                                
73 RS 315, Bilag 1 
74 RS 315, Bilag 1 
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Hvis målet er udvikling eller udvidelse af produktsortimentet med nye produkter og ydelser, 

kunne en forretningsrisiko være, at produktet ikke lever op til, hvad folk forventer og dermed 

falder efterspørgslen, eller der kan være tale om et ukendt produktansvar. En anden 

forretningsrisiko herved kunne være, hvis man ønsker at sælge sine produkter i USA, kan der 

være potentielle forretningsmæssige risici i form af lovgivningskrav, erstatningsansvar mv. Disse 

produktansvarsrisici kan være afgørende for f.eks. den fremtidige omsætning samt 

værdiansættelse af varelager og i værste fald en forøgelse af hensættelser til 

eventualforpligtelser. Her vil revisionsmålet fuldstændighed kunne dækkes.  

 

Revisor skal vide, hvordan virksomheden adresserer de eksisterende og fremtidige 

finansieringsbehov, især i recessionsperioder. Det er tidligere i opgaven præciseret, hvilke 

forretningsmæssige risici der er ved banker etc. i recessionsperioder (der henvises til afsnittet 

”arten af virksomheden”). Banker og andre finansieringsselskaber er ligeledes presset i disse 

tider og en nedjusteret kassekredit eller lånemulighed kan være med til at vælte de opstillede mål 

for en virksomhed. 

 

Der laves meget om i øjeblikket i relation til afgifter, love etc. Visse nye lovgivningskrav som 

f.eks. forhøjede ejerafgifter på 2.000-3.000 kr. på nye varebiler, og der er med virkning fra 2011 

indført kørselsafgifter for lastbiler, hvor der budgetteres alene på denne konto med 500 mio. kr. 

til finansiering af skattereformen. Dette tiltag er med til at forhøje omkostningerne for en 

lastbilpark (transportør) og dermed gøre indtjeningen mindre. Dette lovkrav kunne være en 

forretningsmæssig risiko i relation til forhøjede omkostninger.75 

 

Målene for virksomheden er som omtalt meget individuelle, og det er op til revisor at vurdere om 

alle potentielle mål er vurderet af ledelsen, og hvordan de adresseres. Det kan især i 

recessionsperioder være svært at opnå sine fastsatte mål indenfor den tidsramme, som måske er 

fremlagt. Ved at revisor får identificeret de pågældende mål, vil revisor i højere grad være i stand 

til også at identificere de risici, der er for væsentligfejl information, også i relation til going 

koncern jf. RS 570. 

 

                                                
75 www.ey.com, Skattereformen 2009 



 
 

75

3.3.3.2. Effekter af at implementere en strategi 

Revisor skal finde frem til de effekter en fastlagt strategi medfører - også særligt med hensyn til 

enhver effekt, der vil kunne medføre nye regnskabskrav.  

 

Hvis en virksomhed implementere en strategi, der hedder ”vi vil være Danmarks førende 

indenfor hvidevarer”, kan dette indebære, at de vokser sig store og går fra en klasse B 

virksomhed til en mellemstor klasse C virksomhed. Dette indebærer ændrede regnskabskrav i 

form af pengestrømsopgørelser, visning af nøgletal og meget mere.  

 

Revisor skal identificere målene og have dem sammenlignet med virksomhedens strategi og 

derefter foretage en vurdering af, hvilke risici disse kan medføre. Med andre ord skal vi finde ud 

af, om det eventuelt skal føre til yderligere revisionshandlinger.  

 

3.3.4. Fokusområder 

Ud fra de ovenstående afsnit om virksomhedens mål og strategier har vi fundet frem til 

nedenstående fokusområder, som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

Vi vil gerne have klarlagt, om revisorer identificerer mål og strategier, og om de følger op på det 

hvert år. Vurderer revisorer de forretningsmæssige risici indenfor de opstillede mål og strategier 

for en virksomhed, og er der nogen områder indenfor mål og strategier, som de har haft særlig 

fokus på i denne periode med recession. 

 

3.3.5. Interview 

For at kunne forstå en virksomhed og dens handlinger kan det være essentielt at kende til dens 

mål og strategier, hvorfor vi adspurgte revisorerne, om de identificerede deres klienters mål og 

strategier. 4 ud af 7 svarede, at enten gør de det, eller også ville de gøre, det hvis de havde nogle 

klienter, som havde dette beskrevet. Erfaringen er, at klienterne oftest ikke selv har 

formaliserede mål eller strategier, hvilket kan være en udfordring i planlægningen af dette 

område, hvorfor det igen er vigtigt at spørge ledelsen til det. Det blev kommenteret, at klienterne 

ofte ikke er bevidste omkring identificering af mål og strategi, også selvom revisor tilbyder sin 

hjælp, da de ikke kan se formålet hermed. Der var en af de interviewede, der svarede nej til 

spørgsmålet, men svarede at, han ofte udfordrer en ledelses forretningsmodel, hvilket må anses 

for ok taget i betragtning af, at mange ikke har mål og strategier identificeret. Herefter blev de 

spurgt om de ajourførte sig omkring området hvert år, hvilket alle dem, som svarede ja til 
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identificeringen af mål og strategi, også gjorde, hvorfor de opfylder RS 315. Konklusionen herpå 

er, at ikke mange revisorer har klienter i deres klientportefølje, som er store nok indenfor klasse 

B og C virksomheder til, at de har udarbejdet og ligefrem nedskrevet deres mål og strategi eller 

interesserer sig for området, hvorfor ikke mange revisorer berører dette område i deres 

planlægning. På baggrund af ovenstående afsnit, kommer vi frem til, at de fleste af revisorerne 

ville berøre og vurdere en klients mål og strategier, hvis de ellers forelå, dog skal det tilføjes, at 

revisor bør forespørge ledelsen samt vurdere forholdene efter hvordan virksomheden agerer 

generelt og dermed få det dokumenteret i deres planlægning, hvilket kan ske uanset en 

virksomheds størrelse. 

Ingen af de adspurgte havde haft muligheden for at yde deres assistance i forbindelse med 

udarbejdelse af en klients mål og strategi. 

 

Herefter blev de interviewede spurgt, om de vurderede de forretningsmæssige risici indenfor de 

opstillede mål og strategier, og om de kunne komme med eksempler herpå, og nu analyseres der 

alene på de 5 som svarede, at de så på eller ville se på området jf. ovenstående afsnit. Alle 5 

svarede ja, de vurderede de forretningsmæssige risici, og som eksempler nævnte de nye 

produkter, og er der f.eks. lavet markedsundersøgelser? Hvor gammel er markedsundersøgelsen, 

og holder den stadig? Der blev også nævnt nye markeder, og fremtidige finansieringsbehov, 

hvilket stemmer overens med de eksempler som vi tidligere har beskrevet i opgaven. Som 

uddybende spørgsmål blev de adspurgt, hvor gode de så er til at få dokumenteret dette, hvoraf 3 

ud af 5 bekræftede, at de var gode til at få det med i planlægningen, mens de 2 andre sagde at de 

gjorde det, men at deres dokumentation på området godt kunne være bedre. Konklusionen på 

dette er, at revisor er fokuseret på de eksempler som står i RS 315, og at de dermed er 

opmærksomme på de forretningsmæssige risici, der er indenfor en klients mål og strategi. 

 

I relation til recession blev de interviewede spurgt, om de havde haft nogen særlige 

fokusområder indenfor mål og strategi, hvor alle svarede at det eksisterende og fremtidige 

finansieringsbehov da har haft fokus grundet markedsforholdende, men at man ikke har gjort 

yderligere revisionshandlinger i forbindelse hermed, da det som regel hører under andre områder 

i revisionsplanlægningen. Konklusionen er derfor, at revisorerne ikke har haft særlig fokus på 

planlægningen af mål og strategi grundet recessionen. 

 



 
 

77

3.3.6. Delkonklusion 

Udfordringen for revisor er, at revisor skal opnå forståelse af den pågældende virksomheds mål 

og strategier samt de dertil tilknyttede forretningsrisici, der kan føre til fejlinformation. Det er 

revisors opgave at vurdere risici ved virksomhedens opstillede mål og strategier, og vurdere om 

de er egnede ud fra virksomhedens eksterne og interne faktorer. Problemet for revisor er dog 

ofte, at klienterne ikke selv har identificeret deres mål og strategi, hvilket gør planlægningen 

heraf vanskelig. 

 

Vores interview viste, at ikke mange revisorer har klienter i deres klientportefølje som er store 

nok indenfor klasse B og C virksomheder til, at de har udarbejdet og ligefrem nedskrevet deres 

mål og strategier, hvorfor ikke mange revisorer berører dette område i deres planlægning. Dette 

er ikke en undskyldning for ikke at vurdere og dokumentere en virksomheds mål og strategi, 

uanset størrelse, da der alene skal en forespørgsel af virksomhedens ledelse til, og en vurdering 

heraf, for derefter at dokumentere det i planlægningen.  

 

De interviewede er opmærksomme på de forretningsmæssige risici, som står i RS 315 og dermed 

indforstået med planlægningsprocessen heraf, men har ikke haft særlig fokus på planlægningen 

af mål og strategi grundet recessionen. 
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3.4. Måling og kontrol af finansielle præstationer 

3.4.1. Formål   

Den 4. dimension i kendskabet til virksomheden er måling og kontrol af finansielle præstationer. 

Denne dimension har til hovedformål for revisor at vurdere, om ledelsen er under en form for 

pres, hvilket kan indebære en risiko for manipulation med årsrapporten og dermed en forøget 

risiko for fejlinformation.   

 

3.4.2. Udfordring 

Revisors udfordring i denne dimension er, at opnå kendskab til hvilke præstationsmål 

virksomheden styrer efter, herunder hvad virksomheden betragter som succeskriterier. Der kan 

her være indikationer på, at virksomheden ønsker at opnå bestemte finansielle mål, hvilket også 

kan gøre, at revisor bør overveje, om der kan være grundlag for, at der kan ske besvigelser.   

 

Yderligere er det vigtigt for revisor at identificere kontrolelementet i virksomheden, hvilket 

uddybes nærmere under intern kontrol, da dette også kan give indikationer på, om virksomheden 

foretager handlinger, der følger op på eventuelle afvigelser mv. Udfordringen for revisor er 

således, at klarlægge i hvilket omfang virksomheden foretager disse kontroller og derved også 

hvorvidt virksomheden er opmærksom på risiciene for besvigelser, da afvigelserne i 

virksomheden herefter kontrolleres og undersøges, og der derved vil være en større chance for at 

opdage besvigelser, systemfejl mv.  

 

Er revisor opmærksom på at foretage analytiske handlinger, vil dette også medføre, at revisor 

bedre kan sikre sig kvaliteten af virksomhedens informationssystem. Hvis virksomheden har 

klare og sikre interne kontroller, resulterer dette ligeledes i, at revisor kan anvende 

regnskabsanalytiske handlinger som et stærkere revisionsbevis. Hele kontrolelementet 

specificeres yderligere i den 5. dimension, omhandlende virksomhedens interne 

kontrolelementer. 
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3.4.3. Områder hvor forretningsmæssige risici kan opstå 

Til opnåelse af forståelse af virksomhedens måling og kontrol af finansielle præstationer, kan 

revisor overveje følgende punkter i sin risikovurdering:76 

• Nøgletal og driftsaktiviteter 

• Præstationsindikatorer 

• Mål for ansattes præstationer og politikker for præstationsaflønning 

• Udvikling 

• Brug af estimater, budgetter og afvigelsesrapporter 

• Rapporter fra analytikere og kreditvurderingsrapporter 

• Konkurrentanalyser 

• Finansiel præstation over flere perioder (omsætningsvækst, indtjening, gearing) 

 

Hvis revisor får udleveret nøgletal, dækningsbidragsanalyser etc. over flere perioder, vil disse 

kunne give en indikation på, hvor sund virksomheden har været indtil da. Hvis der er afvigelser i 

disse tal, som ikke kan forklares fornuftigt af f.eks. ledelsen, burde revisor følge op på disse 

afvigelser og dermed opnå kendskab til eventuelle risikofaktorer, der kan have betydning for 

væsentlig fejlinformation. I vores revisionsprogrammer udregnes der automatisk de mest 

anvendte nøgletal, for de tre sidste regnskabsperioder, dette er med til, at vi automatisk får 

nøgletal som bør analyseres og dermed give indikationer på udviklingen i virksomheden. Om 

denne vurdering foretages i planlægningen eller under revisions udførelse skal vi lade være 

usagt.   

 

I recessionsperioder kan det være ekstra relevant at analysere og drøfte pengestrømmene i 

virksomheden, gennemgå og analysere perioderegnskaber, samt gennemgå begivenheder før og 

efter balancedagen for at opdage eventuelle afvigelser. Når det går dårligt for en virksomhed, 

kan ledelsen hurtigt komme til at være ”for kreativ”, for dermed at få tallene til at se bedre ud, 

f.eks. i en evt. salgssituation eller offentliggørelse af årsrapporten. 

 

Det er relevant for revisor at indhente virksomhedens budgetter til måling af virksomhedens 

finansielle præstationer. Revisor skal, i videst muligt omfang, prøve at vurdere, om budgettet er 

udarbejdet på realistiske forudsætninger, og man skal være ekstra skeptisk i recessionsperioder, 

                                                
76 RS 315, Bilag 1 
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da man hér kan forvente dårligere tal end budgettet, da virksomheden måske ikke vil se krisen i 

øjnene. 

I vores revisionsprogrammer kan vi indtaste budgettet og dermed se afvigelserne direkte i 

forhold til regnskabstallene, og man kan ligeledes se sidste års tal. Dette bruger vi til analyse af 

udviklingen i resultatopgørelse og balance. Denne analytiske revisionshandling er med til at 

afdække revisionsmål som fuldstændighed, periodisering og klassifikation.  

 

Har virksomheden tidligere vist sig at have særlige kendetegn, der kunne indikere nuværende 

eller fremtidig økonomiske vanskeligheder, skal revisor være opmærksom på dette, da dette kan 

være en risikofaktor. Hvis en virksomhed er under likviditetsmæssigt pres, er det en risikofaktor, 

hvis direktionen/bestyrelsen er tilbøjelig til at tvinge udbytte igennem, da dette vil medføre en 

endnu dårligere likviditetsmæssig situation for virksomheden. 

  

En anden risikovurdering revisor skal overveje er, om aflønningen af ledelsen er baseret på 

regnskabsmæssige resultater eller aktiekurs, idet væsentlige dele af lønnen til ledelsen (f.eks. 

bonus) er betinget af at opnå aggressive mål for aktiekursen, driftsresultater, økonomisk stilling, 

eller likviditet. Dette kan være med til, at ledelsen ønsker at ”pynte” på resultaterne i 

virksomheden.  

 

Revisor skal forhøre sig om der er noget af personalet, der er præstationsaflønnet ved f.eks. 

opnåelse af bestemte salgstal eller dækningsbidrag for at få klarlagt, om der er 

medarbejdere/ledere, der kan være fristet til at manipulere med tallene. Ved forespørgsel til 

regnskabschefen kan man bl.a. få klarlagt, om der er nogen, som har indflydelse på, hvor en 

resultatpost bør være. Dette kunne f.eks. være lagerchefen, som er præstationsaflønnet, og som 

ønsker at evt. lageromkostninger skal høre under produktudvikling i stedet for lager, for dermed 

at øge egen personlig vinding.  

 

Revisor kan forsøge, at rekvirere rapporter fra analytikere og kreditvurderingsrapporter via 

forespørgsel hos ledelsen, det er dog de færreste af de mindre virksomheder som ligger inde med 

disse rapporter. Revisor kan endvidere gøre brug af de forskellige brancheorganisationers 

nøgletal etc. som en form for konkurrentanalyse i lighed med afsnittet omkring brancheforhold, 

afsnit 3.1.3.1.   
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Med hensyn til de mindre virksomheder er forholdet ofte det, at der ikke foreligger formelle 

processer til at måle og kontrollere virksomhedens finansielle præstationer. Ledelsen har dog 

oftest nogle uformelle nøgleindikatorer, som ud fra deres erfaring og kendskab til virksomhedens 

eksterne og interne miljø, kan være et pålideligt grundlag at basere sin vurdering på. Derfor er 

det vigtig at revisor får spurgt ind til, hvilke indikatorer virksomheden måler på. 

 

Revisor skal være skeptisk med de præstationsmål, som virksomheden opererer ud fra, især hos 

mindre virksomheder, da de oftest analyserer og måler ud fra rapporter, som er udtrukket af 

informationssystemet. Revisor skal kontrollere at de informationer, der bliver målt ud fra også er 

korrekte, hvilket der bliver beskrevet mere om i afsnit 3.5. 

 

3.4.4. Fokusområder 

Ud fra de ovenstående afsnit om virksomhedens måling og kontrol af finansielle præstationer har 

vi fundet frem til nedenstående fokusområder, som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

Det er for det første relevant at vide, om revisor i det hele taget rekvirerer budgetter, nøgletal, 

konkurrentanalyser etc. som virksomheden måler sine finansielle præstationer ud fra. Dernæst er 

det rimelig essentielt at vide, hvordan revisor analyserer og reviderer disse data i forhold til 

betydelige risici, og sidst men ikke mindst er det vigtigt for os at få klarlagt, om revisor laver 

kontrol af disse data, eller om de stoler på de udarbejdede tal. 

 

I recessionsperioder er det essentielt at spørge revisorerne, hvad de har gjort, eller hvad de ville 

gøre, hvis de fik fornemmelsen af, at virksomheden har ”pyntet” på tallene, da det er grundlaget 

for besvigelser i nedgangsperioder. I relation til at opdage besvigelser i tallene vil vi spørge 

revisorerne, om de er gode til at forespørge, om der er medarbejdere, der lønnes på baggrund af 

disse målinger, og slutteligt om der er noget som revisor har været ekstra opmærksom på indtil 

videre i denne recessionsperiode. 

 

3.4.5. Interview 

De interviewede blev spurgt, om de rekvirerede budgetter, nøgletal, konkurrentanalyser etc. som 

virksomheden måler sine finansielle præstationer ud fra, da revisors udfordring består i at opnå 

kendskab til, hvilke præstations mål virksomheden styrer efter, herunder hvad virksomheden 

betragter som succeskriterier. Alle 7 interviewede svarede, at de i hvert fald rekvirerede 

virksomhedens budgetter, hvis de forelå, men at budgetterne som oftest ikke var gode nok til at 
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analysere ud fra. De interviewede oplyste, at de fleste små virksomheder som de havde i deres 

klientportefølje styrede deres forretning ud fra en standardbalance, dvs. den bogførte omsætning, 

lagerets størrelse mv. som er udtrukket fra deres standard bogføringssystem. En enkelt oplyste 

endvidere, at hvis virksomheden rekvirerede regnskaber fra deres konkurrenter, så han ligeledes 

på disse for at få en indikation af, hvordan det stod til med virksomheden. Alle de interviewede 

rekvirerede budgetter mv. og tog en dialog med ledelsen for at få en indikation af, om 

virksomheden ønsker at opnå bestemte finansielle mål, da dette kan være grundlag for, at der kan 

ske besvigelser. Det må siges, at revisorerne er opmærksomme på en virksomheds finansielle 

styring og prøver at indhente den information, der skal til for at analysere denne styring, samt 

med henblik på at se om der er sket besvigelser. 

 

Hvordan skal man så forholde sig til det udleverede materiale, altså hvordan analyserer og 

gennemgår revisorerne det udleverede materiale. Hertil svarede de interviewede, at de foretog 

regnskabsanalytisk revision, ser på dækningsbidragsanalyse, er kritiske til det udleverede 

materiale og afstemmer det i grove træk til det materiale, som der skulle revideres, 

sammenholdte det med sidste års tal og de realiserede tal for indeværende år, foretager drøftelse 

med ledelsen, og ser på om materialet svarer overens med revisors og virksomhedens 

forventninger. Hertil må det konkluderes, at revisorerne forholder sig objektive og kritiske til det 

udleverede materiale, hvilket er meget fint. 

 

Dernæst er det interessant, at høre om revisorerne laver kontrol af disse data, eller om de stoler 

på det udleverede materiale, hvortil alle svarer, at de i nogen grad foretog kontrol, men at det 

som oftest var en overordnet gennemgang, medmindre de var væsentlige som revisionsbevis. 

Altså laver alle en hurtig kontrol af tallene i forhold til tidligere perioder, dvs. virker de 

realistiske i forhold til tidligere perioder, men også i forhold til de forudsætninger som ledelsen 

har stillet op.  

Hvis revisorerne får en indikation af, at virksomheden vil ”pynte” på tallene, hvad vil de så gøre 

eller hvad har de gjort? Hertil svarede de stort set alle, at de ville ”fjerne pynten”, dvs. tage en 

snak med ledelsen omkring tallene og især med fokus på, hvordan de realiserede og budgetterede 

tal er fremkommet. En nævner, at han evt. ville skrive i planlægningen, at det ikke vurderes at 

være realiserbare tal, men at det er drøftet med klienten mv., og at han ville skrive det i 

protokollen hvis han fik en fornemmelse af, at de fører nogen bag lyset. Alle har endvidere fokus 

på hvem tallene var rettet mod, altså om de skal bruges internt, til banken eller en køber. Det 

vurderes på baggrund af ovenstående, at revisorerne er gode til at kontrollere det udleverede 
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materiale, og at de er gode til at tage en snak med ledelsen mv., hvis de får en indikation af, at 

der pyntes på tallene. Problemet med dette scenarie er blot, at alle disse handlinger ikke foretages 

under planlægningen, men snarere under den løbende proces, dvs. ved et møde på den løbende 

revision eller ved statusrevisionen, eller også på det endelige regnskabsmøde. Revisorerne 

opfylder dermed ikke betingelserne i RS 315 med hensyn til planlægningen omkring måling og 

kontrol af finansielle præstationer.  

 

Nu når der rekvireres budgetter, balancer mv., er revisorerne så gode til at forespørge, om der er 

medarbejdere der lønnes på baggrund af disse målinger? Her tænkes der især, om der er 

medarbejdere, som har status til at påvirke tallene, og dermed opnå højere bonusaflønning, dvs. 

besvigelser. 5 ud af 7 revisorer svarer, at de var opmærksomme på problemet, og at de enten 

tager en dialog med ledelsen omkring dette, eller også undersøger de det under deres revision af 

lønninger. Det kan dermed konkluderes, at revisorerne er opmærksomme på problemet omkring 

bonusaflønning, og at de undersøger sagen. Disse handlinger foretages dog under revisionen og 

er dermed ikke en del af planlægningen, medmindre planlægningen blot er rullet fra året før, dvs. 

at der ikke er sket en ajourføring på området. 

 

De interviewede blev spurgt, om der var noget indenfor måling og kontrol af finansielle 

præstationer, som de var særlig opmærksom på grundet recessionen. Hertil svarede 6 ud af 7 

svarede, at de var særlig opmærksomme på det materiale, som skulle ses af personer eksternt, 

dvs. regnskaber, budgetter mv. i disse tider, da der kunne være en tendens til besvigelser for at få 

forretningen til at se bedre ud, end den er. Mange banker og lignende forlanger regnskaber 

og/eller, budgetter som revisor har gennemgået, før de indvilliger i at yde lån etc. til 

virksomheden i denne recession, oplyser nogen af de interviewede om.  

 

3.4.6. Delkonklusion 

Revisors udfordring er, at opnå kendskab til hvilke præstationsmål virksomheden styrer efter. 

Der kan være indikationer på, at virksomheden ønsker at opnå bestemte finansielle mål, hvilket 

også kan være grundlag for, at der kan ske besvigelser.  Det må siges, at revisorerne er 

opmærksomme på en virksomheds finansielle styring og prøver at indhente den information, der 

skal til for at analysere denne styring, samt med henblik på at se om der er sket besvigelser. 

Endvidere lader det til, at revisorerne forholder sig objektive og kritiske til det udleverede 

materiale, hvilket er meget fint. 
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I vores analyse kom vi frem til, at hvis revisor får en indikation af at der pyntes på tallene, så er 

de gode til at kontrollere det udleverede materiale grundigere og gode til at drøfte det med 

ledelsen. Denne handling foretages under den løbende proces og ikke i planlægningsfasen, 

hvorfor den tidsmæssige placering er forkert. Revisorerne opfylder dermed ikke betingelserne i 

RS 315 med hensyn til planlægningen omkring måling og kontrol af finansielle præstationer. 

 

I relation til aflønning efter finansielle præstationer kunne det konkluderes, at revisorerne er 

opmærksomme på problemet omkring bonusaflønning, og at de undersøger sagen, men at 

handlingerne igen foretages under revisionen og er dermed ikke en del af planlægningen, 

medmindre planlægningen blot er rullet fra året før, dvs. at der ikke er sket en ajourføring på 

området. 
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3.5. Virksomhedens interne kontrolelementer 

3.5.1. Formål 

Det overordnede formål med revision af en virksomheds interne kontrolelementer er at 

forebygge eller opdage og korrigere væsentlige fejlinformationer samt fastlægge, om kontrollen 

er implementeret. For virksomheden anvendes kontrolmiljøet til at aflægge et pålideligt 

regnskab, have effektive driftsforhold og for at leve op til den gældende lovgivning. Da dette er 

virksomhedens formål, medfører dette, at de interne kontroller er oprettet for at kunne 

identificere risici, der er i virksomheden. Den interne kontrolstruktur bygger på, at det er en 

proces, der er påvirket af en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet personale. 

 

3.5.2. Udfordring  

Den 5. dimension handler om, at revisor i planlægningsfasen skal opnå forståelse af 

virksomhedens interne kontroller med henblik på vurdering af mulig indflydelse på revision af 

årsrapporten og dermed identificere typer af potentielle fejlinformationer. Denne vurdering skal 

ske i planlægningsfasen for, at revisor kan udforme arten, den tidsmæssige placering og 

omfanget af eventuelle yderligere revisionshandlinger i forbindelse hermed77. 

Udfordringen med at revidere virksomhedens interne kontrolelementer består i identifikation af 

typer af potentiel fejlinformation, vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, samt 

stillingtagen til de nødvendige yderligere revisionshandlinger, der består af test af kontroller og 

substanshandlinger.  

 

Der er ikke krav om, at revisors vurdering skal rettes ind og systematiseres efter de 

kontrolelementer, som der nævnes i RS 315. Det kræves dog af revisor, at indholdet og dermed 

deres væsentlige indhold bliver vurderet. Udfordringen for revisionsvirksomhederne og for den 

enkelte revisor er derfor at opnå en ensartet forståelse af dette område i revisionsstandarden. 

  

Kontrolelementer skal vurderes i små som store virksomheder. De små eller mindre klienter 

anvender dog ofte mindre formelle metoder og mere simple processor og procedurer til at opnå 

deres formål. Revisor skal, uanset virksomhedens størrelse, vurdere udformning og 

implementering af kontroller78. Endvidere skal revisor udføre test af kontroller, hvis det er 

omkostningsmæssigt hensigtsmæssigt og effektivt i relation til opnåelse af høj grad af sikkerhed 

                                                
77 RS 315 punkt 41 
78 RS 315, punkt 115. 
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og om den pågældende kontrol lever op til hensigten79. Udfordringen for revisor hér er derfor at 

kunne vurdere disse aspekter.  

 

En anden udfordring, som revisor kan stå overfor, er at ved ejerledede virksomheder indenfor 

klasse B og mellemstore C virksomheder, hvor der som regel ikke foreligger formaliserede 

beskrivelse af regnskabsprocessor eller nedskrevne politikker, da ejeren selv er meget aktiv og 

således selv udfører mange af de funktioner, som der i realiteten er flere elementer af interne 

kontrol i. Elementerne i den interne kontrol, i disse ejerledede virksomheder, er ikke klart 

adskilte i forhold til de nævnte interne kontrolelementer i RS 315, og derfor er det en udfordring 

for revisor få dem adskilt og få udarbejdet beskrivelser heraf, f.eks. via forespørgsler til ledelsen. 

 

Revision af kontrolelementerne udfordrer derfor revisor på mange flere punkter og særligt i 

recessions perioder, hvor der kan være større incitamenter for ejeren at vise et bedre resultat, end 

det rent faktisk er, eller områder som man springer over grundet pres på virksomhedens 

økonomi. Derfor vil det i recessionsperioder være særlig vigtigt, at revisor holder sig dette for 

øje.  

 

3.5.3. Områder hvor forretningsmæssige risici kan opstå 

Til beskrivelse samt undersøgelse af virksomhedens interne miljø, for klasse B- og mellemstore 

C-virksomheder, har vi valgt at tage udgangspunkt i bilag 2 i RS 315, som indeholder følgende 

kontrolelementer80: 

 

• Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

• Informationssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprocesser, der er relevant for 

regnskabsaflæggelse, samt kommunikation  

• Kontrolaktiviteter 

• Overvågning af kontroller 

 

Målet for kontrolelementerne er at bidrage til, at der kan udarbejdes eksterne regnskaber, der 

giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at fastlægge og 

                                                
79 RS 330, punkt 23. 
80 RS 315, punkt 43. 
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opretholde en effektiv procedure til at identificere og håndtere risici, der har betydning for 

udarbejdelsen af disse regnskaber. 

 

Dette afsnit er bygget sådan op, at der indenfor hvert af de fem ovenstående kontrolelementer 

drøftes følgende: 

• Hvad består virksomhedens (et af de fem elementer) af? 

• Hvad er målet for virksomhedens (et af de fem elementer)? 

• Hvad er de eksisterende aktiviteter og kontroller, der skal medvirke til at opfylde ovenstående 

mål? 

 

3.5.3.1. Kontrolmiljø81 

En virksomheds kontrolmiljø består af ledelsesfunktionerne og den daglige ledelses og den 

øverste ledelses holdninger, opmærksomhed og tiltag vedrørende virksomhedens interne kontrol 

og dens vigtighed i virksomheden. Kontrolmiljøet fastlægger tonen i en virksomhed og har 

indflydelse på de ansattes kontrolbevidsthed. Det er fundamentet for effektiv intern kontrol, idet 

det giver disciplin og struktur82. 

 

Revisor skal vurdere virksomhedens kontrolmiljø og hvordan, det er implementeret i deres 

processer. Nedenfor er oplistet hvilke områder, der skal vurderes83:  

• Kommunikation og opretholdelse af integritet og etiske værdier 

• Forpligtelse til kompetence (daglige ledelses overvejelser af kompetenceniveau for særlige 

job) 

• Deltagelse af den øverste ledelse 

• Den daglige ledelses holdninger og ledelsesstil 

• Organisationsstruktur 

• Tildeling af beføjelser og ansvar 

• Personalepolitik og praksis 

Herefter skal revisor på baggrund af ovenstående forhold vurdere, om der er betydelige risici i 

relation til regnskabsaflæggelsen indenfor nogle af områderne. 

 

                                                
81 RS 315, punkt 67-75. 
82 RS 315, punkt 67 
83 RS 315, punkt 69 
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Revisor afdækker ved disse revisionshandlinger revisionsmålene; forekomst, tilstedeværelse, og 

fuldstændighed, f.eks. i forbindelse med at identificere, om den øverste ledelse rent faktisk er til 

stede og deltager aktivt. 

Udformning og implementering skal altid kun udføres for "betydelige risici", samt for risici, hvor 

substanshandlinger ikke alene giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis84. 

Ved betydelige risici forstås handlinger, hvor der er besvigelses risiko, komplekse transaktioner, 

nærtstående parter, betydelige og usædvanlige transaktioner (ikke rutinetransaktioner) samt ved 

regnskabsmæssige skøn.   

 

Problematikken for revisor består i, at det eneste revisionsbevis, som kan indhentes til 

udformning og implementering, er ved forespørgsler. Forespørgsler som revisionsbevis til 

implementeringen kan dog ikke stå alene, men må suppleres med f.eks. observation af adfærden i 

virksomheden. Forespørgsler er et meget svagt revisionsbevis, da man ikke med sikkerhed kan 

sige, om de oplysninger, der gives, er korrekte, og der er ikke mulighed for uafhængige 

bekræftelser. 

 

Erfaringsmæssigt viser det sig desværre ofte, at revisor ikke foretager disse forespørgsler og 

observationer på klasse B og C virksomheder, hvilket kan begrundes i virksomhedernes størrelse 

samt mindre fokus på området. Hvilket også undersøges i efterfølgende interview afsnit 3.5.5. 

Vores erfaring er, at der er manglende forståelse i forbindelse med en klients kontrolmiljø, 

hvorfor revisor i praksis har svært ved at dokumentere dette, og hvis det dokumenteres og 

vurderes, foregår det som regel ikke i planlægningsfasen, men først når man er i gang med at 

udføre revisionen. 

 

Selv om der er tale om en mindre virksomhed, er kontrolmiljøet stadig relevant, hvilket især 

afspejles i RS 315, punkt 66 omhandlende begrænsninger i den interne kontrol, hvor der står, 

"Muligheden for, at ejerlederen tilsidesætter kontroller, afhænger i stort omfang af 

kontrolmiljøet og især af ejerens indstilling til vigtigheden af intern kontrol". Dette understreger 

kontrolmiljøets betydning.  

 

                                                
84 RS 315, punkt 115 
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3.5.3.2. Virksomhedens risikovurderingsproces85 

En virksomheds risikovurderingsproces består af virksomhedens proces til identifikation af og 

reaktion på forretningsrisici og følgerne heraf. 

 

Revisor skal beskrive de eksisterende aktiviteter og kontroller, der skal medvirke til at opfylde 

målet. Nedenfor er oplistet eksempler herpå: 

• Procedurer til identifikation af forretningsrisici, der er relevante for regnskabsaflæggelse 

• Hurtig vækst 

• Planer, programmer eller handlinger til at adressere specifikke risici 

• Ændringer i lovgivning og driftsmiljø 

• Ny teknologi 

• Selskabsomstruktureringer 

• Udvidede udenlandske aktiviteter  

Herefter skal revisor på baggrund heraf vurdere, om der er betydelige risici i relation til 

regnskabsaflæggelsen indenfor nogle af disse områder. 

Udformning og implementering skal altid udføres for "betydelige risici" samt for risici, hvor 

substanshandlinger ikke alene giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, ligesom under 

kontrolmiljøet. 

 

Revisor afdækker ved disse revisionshandlinger f.eks. revisionsmålene; tilstedeværelse og 

forekomst. Ved at foretage vurdering af sandsynligheden for at forretningsrisiciene forekommer, 

hjælper dette til at vurdere, hvorvidt tilstedeværelsen af alle forretningsrisiciene er medtaget. 

 

En del af problematikken for revisor opstår ved, at mindre virksomheder ikke altid har en formel 

risikovurderingsproces, som revisor kan tage udgangspunkt i, og at disse processer oftest er 

underforstået, men ikke udtrykkeligt beskrevet. Problematikken kan dog ligeledes forekomme i 

de mellemstore virksomheder, da sådanne processer kan være vanskelige at formalisere. Revisor 

skal derfor først identificere, hvilke risici der er indenfor klientens forretningsområde ved 

forespørgsler, dernæst klassificere dem som er betydelige i relation til regnskabet86. Det vurderes 

dog at der allerede er taget stilling til disse forhold i forbindelse med identifikation af 

brancheforhold, lovgivning og andre eksterne forhold, arten af virksomheden, mål og strategi, og 

måling af finansielle præstationer. 
                                                
85 RS 315, punkt 76-79 
86 RS 315 punkt 79 
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Problemet for revisor kan bestå i at vurdere hvilke risici, der kan være betydelige i forhold til de 

interne kontroller. Derefter skal revisor beskrive udformningen af disse risici, og hvad der er 

gjort for at afdække dem. Erfaringen er, at det i de små virksomheder oftest bliver drøftet med 

ledelsen, men oftest i forbindelse med revisionens udførelse og så bliver det kun sjældent 

dokumenteret i arbejdspapirerne, hvormed den tidsmæssige placering ikke er korrekt. 

 

Udfordringerne her kan være, at virksomhedens ledelse i de små virksomheder ikke kan se, 

hvorfor de skal formalisere sådanne områder. Ledelsen er dog oftest meget glade for at fortælle 

om deres virksomhed, deres konkurrenter og hvad der ellers foregår omkring virksomheden, 

hvorfor man på den måde kan få svar på denne proces, og revisor kan også derigennem komme 

med gode råd og drøfte forhold med ledelsen, som de måske ikke havde tænkt over. 

 

Udfordringen for revisor er endvidere at holde sig opdateret med relevante lovændringer, som 

kunne have indflydelse på klientens risikovurderingsproces. Dette kunne for eksempel være de 

tidligere miljøafgifter, statsstøtte, diverse lovpakker mv., som tidligere er beskrevet i afsnittet 

branche, lovgivning og andre eksterne forhold. 

 

Der er også andre faktorer, som revisor skal være opmærksom på under sin planlægning og 

beskrivelse af klientens risikovurderingsproces, f.eks. selskabsomstruktureringer, som er nævnt i 

afsnittet finansiering 3.2.3.3. Selskabsomstruktureringer kan være med til at mindske eller sprede 

en evt. risiko for klientens virksomhed.  

 

I denne recessionsperiode er det særligt vigtigt at have fokus på dette område, da der sker en 

række lovgivningsændringer og lovpakker, der kan have betydning for den enkelte virksomhed. 

Som f.eks. renoveringspulje, bankpakker og dermed bedre muligheder for at bankerne er villige 

til at låne penge ud til virksomhederne mv.    

 

3.5.3.3. Informationssystem og kommunikation 87 

En virksomheds informationssystem består af infrastruktur (fysiske forhold og maskinel), 

software, personer, procedurer og data. Informationssystemet, der er relevant for målene for 

regnskabsaflæggelse, og som omfatter regnskabssystemet, består af de procedurer, der er 

                                                
87 RS 315, punkt 80-89. 
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etableret til at registrere, behandle og rapportere virksomhedens transaktioner (og begivenheder 

og forhold) og opretholde ansvar for de relaterede aktiver, forpligtelser og egenkapital. 

Kommunikation omfatter at give en forståelse af individuelle opgaver og ansvar, der er relevante 

for intern kontrol med regnskabsaflæggelse, og kan være udarbejdet som manualer for 

regnskabspraksis og regnskabsaflæggelse88. 

 

Revisor skal beskrive de eksisterende aktiviteter og kontroller, der skal medvirke til at opfylde 

målet. Eksempler herpå kunne være: 

• Metoder og registreringer som identificerer og registrerer alle gyldige transaktioner 

• Metoder og registreringer som giver en rettidig beskrivelse af transaktionerne i 

tilstrækkelig detaljeringsgrad, som tillader rigtig klassifikation af transaktioner til brug 

for regnskabet 

• Metoder og registreringer som måler værdien af transaktioner på en måde, der tillader 

bogføring af deres rigtige monetære værdi i regnskabet 

• Metoder og registreringer der fastlægger, på hvilket tidspunkt transaktioner er opstået 

således, at transaktioner registreres i den rigtige regnskabsperiode 

• Metoder og registreringer der præsenterer transaktionerne og de relaterede oplysninger 

rigtigt i regnskabet 

• Kommunikationskanaler, herunder sikring af at medarbejdere forstår, hvordan deres 

arbejde i rapporteringssystemet relaterer sig til andres arbejde89 

 

Herefter skal revisor på baggrund heraf vurdere, om der er betydelige risici i relation til 

regnskabsaflæggelsen indenfor nogle af disse områder. 

Udformning og implementering skal altid kun udføres for "betydelige risici" samt for risici, hvor 

substanshandlinger ikke alene giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som også fremgår af 

de øvrige punkter. 

 

Det er de færreste virksomheder, som har nedskrevne procedurer omkring kommunikation ved 

regnskabsaflæggelse. Det er derfor vigtigt for revisor at komme med forespørgsler omkring 

områder, hvor det kunne tænkes, at der var tale om væsentlig fejlinformation. 

 

                                                
88 RS 315 punkt 81 
89 RS 315 bilag 2 
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Revisor skal (afhængig af klassificeringen af it-anvendelsen – mere herom i afsnittet om 

kontrolaktiviteter) danne sig et overblik over klientens brugersystemer. Endvidere bør revisor 

forespørge, om systemet hos virksomheden er et standardsystem, eller om det er udbygget på 

nogle områder, og dermed danne sig et overblik over it-anvendelsen.  

 

Revisor afdækker ved disse revisionshandlinger revisionsmålene; forekomst, fuldstændighed, 

nøjagtighed, periodisering og klassifikation. Idet handlingerne går ind og dækker de 

transaktionstyper og begivenheder, der forekommer hos klienten. 

 

3.5.3.4. Kontrolaktiviteter90 

Virksomhedens kontrolaktiviteter opstilles af ledelsen, hvilket er politikker og procedurer 

overfor virksomhedens ansatte, der skal sikre at væsentlige fejl opdages undervejs i processen. 

 

Revisor skal beskrive de eksisterende aktiviteter og kontroller, der skal medvirke til at opfylde 

målet. Nedenfor er oplistet eksempler herpå91  

• Godkendelse 

• Præstationskontrol 

• Informationsbehandling 

• Fysiske kontroller 

• Funktionsadskillelse 

Herefter skal revisor på baggrund heraf vurdere, om der er betydelige risici i relation til 

regnskabsaflæggelsen indenfor nogle af disse områder. 

 

Revisor afdækker ved disse revisionshandlinger f.eks. revisionsmålene, forekomst og 

fuldstændighed. 

 

Revisor skal klassificere it-anvendelsen ud fra gennemgangen af virksomhedens 

informationssystem.  

 

Virksomheder kan klassificeres som it-uafhængig eller it-afhængig. Klassificeringen af 

virksomheden bedømmes ud fra it-anvendelsens omfang, kompleksitet og dens 

forretningsmæssige betydning. Mange af de mindre virksomheder klassificeres som it-

                                                
90 RS 315, punkt 90-95. 
91 RS 315, bilag 2 
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uafhængige, hvilket gør, at revisor blot skal ind og se på nogle af klientens generelle it-

kontroller: 

• Logisk sikkerhed, såsom bruger id og passwords eller virusangreb. 

• Fysisk sikkerhed, såsom server i aflåst lokale eller brandalarmer. 

• Backup-procedurer, såsom opbevaring heraf, eller hvor ofte, der tages backup. 

Revisor skal selvfølgelig vurdere disse tiltag, som klienten har taget, og informere klienten, hvis 

revisor ser nogle risici i deres afdækningsprocedurer.  

 

Erfaringsmæssigt vurderes det, at der ikke er problemer på dette område af planlægningen. 

Revisor indsamler viden via forespørgsler hos ledelsen eller regnskabschefen, hvilket der som 

regel ikke er noget problem i, da disse personer ofte ligger inde med denne type af information.  

Det vurderes derfor, at der ikke er tegn på forsømmelse af dette område, så længe klienten 

klassificeres som it-uafhængig. Hvis klienten til gengæld klassificeres som it-afhængig – hvilket 

må ligge til de færreste tilfælde hos de små virksomheder - så ligger der en helt anden udfordring 

hos revisor. Dette undersøges nærmere i afsnit 3.5.5.  

  

3.5.3.5. Overvågning af kontroller92 

Overvågning af kontroller er et betydeligt ledelsesansvar, da det skal vurderes, om de nuværende 

kontroller virker efter hensigten, eller om de skal modificeres som følge af ændringer i 

virksomheden. 

 

Revisor skal beskrive de eksisterende aktiviteter og kontroller, der skal medvirke til at opfylde 

målet. Nedenfor er oplistet eksempler herpå.  

• Ledelses- og opsynsaktiviteter 

• Forespørgsler vedrørende rapporter, der afviger fra det forventede (eks. budgetopfølgning) 

• Overvågning fra controllere/interne revisorer/økonomichef (eksempelvis kontrol af hvorvidt 

specifikke afstemninger er udført, kontrol af godkendelsesattestationer før betaling af 

fakturaer, kontrol af overholdelse af rykkerprocedurer i debitorafdelingen) 

 

Revisor skal vurdere, om der er betydelige risici i relation til regnskabsaflæggelsen indenfor 

nogle af disse områder. 

                                                
92 RS 315, punkt 96-99. 



 
 

94

Udformning og implementering skal altid udføres for "betydelige risici", samt for risici, hvor 

substanshandlinger ikke alene giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, i lighed med de øvrige 

forhold. 

 

Overvågning fra ledelsesmæssig side forudsætter naturligvis tilstedeværelsen af andre interne 

kontroller for at være relevant. Efter vores erfaring viser det sig dog ofte, at der er meget tiltro til 

regnskabschefen, hvorfor der ikke kontrolleres op på denne person. Nogle klienter mener 

endvidere, at denne kontrol er med til at skabe mistillid på arbejdspladsen og et dårligt 

arbejdsmiljø. Det undersøges hvorvidt revisor forholder sig til overvågning af kontroller i afsnit 

3.5.5. 

 

3.5.4. Fokusområder 

Ud fra de ovenstående afsnit om virksomhedens art har vi fundet frem til nedenstående 

fokusområder, som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

For at vurdere hvad revisor fortager sig i forbindelse med kontrolmiljøet i virksomhederne 

undersøger vi, om revisor spørger til virksomhedens kontrolmiljø, om revisor får dokumenteret 

det i arbejdspapirerne, samt den tidsmæssige placering. Derudover ønsker vi at få klarlagt, om 

hvorvidt revisor foretager sig yderligere på dette område i relation til recessionen. 

   

I relation til virksomhedens risikovurderingsproces vil vi her kort undersøge, om revisor får 

dokumenteret deres overvejelser på området, og om revisor gør sig særlige overvejelser i relation 

til dette i en recessionsperiode. 

 

Under emnet omkring information og kommunikation ønskes det undersøgt, hvordan revisor 

vurderer om informations- og kommunikationssystemet fungerer optimalt og om revisor gør sig 

særlige overvejelser f.eks. omkring øget risiko for besvigelser igennem systemet eller lignende. 

 

I relation til kontrolaktiviteter undersøges det, hvordan revisor får afdækket hvilke 

kontrolaktiviteter, der er i virksomhederne, og om revisor får afprøvet kontrollerne. 

Derudover undersøges det, hvordan revisor vurderer, om en virksomhed er it-afhængig eller ej 

samt hvad revisor gør, hvis det vurderes, at en virksomhed er it-afhængig, og hvilke risici, de 

vurderer, der kan være. Dernæst undersøges det igen, om revisor forholder sig til dette område 

på en anden måde, når der er recession. 
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Endelig undersøges det, hvorvidt de interviewede støder på overvågning af kontroller og hvilke 

risici, de vurderer, at der kan være tale om, samt om de vurderer, at der kan være særlige risici på 

dette område i forbindelse med recessionen. 

 

Ved undersøgelse af ovenstående forhold vil det kunne give et overblik om, hvorvidt revisor har 

fokus på disse områder, og hvor godt det behandles i den samlede planlægningsproces.  

 

3.5.5. Interview 

Kontrolmiljøet 

Virksomhedens kontrolmiljø skal som bekendt vurderes af revisor i planlægningsprocessen. De 

adspurgte er alle enige om, at de får vurderet kontrolmiljøet, men at brugen og specifikationen af 

det afhænger i høj grad af størrelsen på virksomheden. Det nævnes, at de små virksomheder ofte 

ikke har nogen formaliseret forretningsgang omkring kontrolmiljøet, men at revisor ved hjælp af 

forespørgsler til, hvordan holdningerne er til områderne omkring ledelses deltagelse, 

personalepolitikker, kompetencer, integritet og etiske værdier mv., får et godt grundlag for at 

vurdere miljøet omkring kontroller. 

 

Når vi spørger til, om revisor også får dokumenteret vurderingerne i sine arbejdspapir, er dette 

dog et mere tvetydigt billede. 2 ud af 7 svarer, at det får de gjort, 2 svarer at de gør det, men 

mener at de kan blive langt bedre til det. 2 svarer, at det afhænger af hvor stor klienten er, og den 

sidste svarer, at han ikke dokumenterer det, men at det er i ”baghovedet”, når han planlægger 

sine revisionshandlinger. Det må derfor kunne siges, at dette er et område hvorpå ikke alle 

revisorer er lige langt, og hvor der foreligger et forbedrings potentiale efter nogle af revisorernes 

eget udsagn. 

 

Når der spørges til, om hvornår i processen identifikationen af kontrolmiljøet finder sted, så 

svarer 6 ud af 7, at det foregår i planlægningsprocessen, eller at det jo er en dynamisk proces, så 

det jo også foregår under den løbende revision, og så kan det jo også ske, at den ændres under 

udførelse af revisionen. Kun en enkelt svarer, at denne identifikation af kontrolmiljøet kun sker, 

hvis der er ændringer under selve revisionen. Det viser et relativt klart billede af, at den 

tidsmæssige placering er på plads i relation til vurderingen af kontrolmiljøet.      

 

Om revisor gør sig andre overvejelser i relation til kontrolmiljøet i krisetider og de deraf afledet 

forhøjede risici for besvigelser, er der delte meninger om. 4 ud af de 7 adspurgte svarer, at de 
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ikke gør sig yderligere overvejelser og at besvigelser, regnskabsmanipulation og berigelse af 

aktiver altid er i fokus. En enkelt af de 4 tilføjer dog, at hvis der pludselig ændres adfærd, tages 

det op til overvejelse igen. De øvrige 3 svarer, at der er særligt fokus på det, hvis kontrolmiljøet 

er svagt, og at den økonomiske situation er dårlig, så må der jo automatisk være større incitament 

til at manipulere med regnskabet og lignende. 

 

Det kan derfor sammenfattes, at revisor på baggrund af de interviewede får vurderet 

virksomhedens kontrolmiljø gennem forespørgsler til ledelsen og, at det afhænger af klientens 

størrelse, hvor dybt man går og hvor risikofyldt området er, men at det halter med at 

dokumentere vurderingerne, men når det sker, så sker det i planlægningsfasen og som en del af 

den dynamiske proces. Endelig er der delte meninger om der er særligt fokus på kontrolmiljøet i 

recessionsperioder, men dem der har fokus på det, er det særligt regnskabsmanipulation, der er 

det væsentlige. 

 

Virksomhedens risikovurderingsproces 

Virksomhedens risikovurderingsproces er ud fra de interviewedes udsagn vurderet efter 

forespørgsler af ledelsen. Igen svarer flere af de adspurgte, at det afhænger af klientens størrelse, 

hvorvidt det dokumenteres direkte i planlægningen. En enkelt udtaler, at det ofte drøftes med 

ledelsen i sammenhæng med de eksterne forhold, og hvilke reaktioner de gør sig i relation til, 

hvad der sker i omverdenen.  

Det kan derfor kort siges, at såfremt klienten har en vis størrelse, så er der fokus på det, 

endvidere foretages der ikke yderligere vurderinger eller handlinger i forhold til 

recessionsperioder.   

 

Information og kommunikation 

For at vurdere virksomhedens informations- og kommunikationssystem fungerer optimalt, svarer 

hovedparten af de adspurgte revisorer, at dette sker gennem forespørgsler til ledelsen samt ved at 

få en forståelse for deres systemer for regnskabsaflæggelsen igennem deres it-systemer og 

efterfølgende finde ud af, om systemerne også fungerer, som de skal. En af de adspurgte nævner 

eksempler som it-systemets funktionalitet, ajourføring og adgangskontroller. 2 af de adspurgte 

nævner, at det er særlig vigtigt at få forståelsen af, hvordan virksomheden tjener penge, og 

hvordan virksomheden sikrer måling af økonomisk aktivitet og effektivitet i virksomhedens 

handlinger.   
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Om revisorerne gør noget særligt på dette område i krisetider, svarer kun en enkelt, at der er 

særligt fokus på dette område i denne periode. De øvrige adspurgte nej. En enkelt tilføjer dog, at 

såfremt der er ændringer i systemet, så sker der en genovervejelse, men dette sker oftest i 

udførelse af statusrevisionen. 

Kort sagt sker der en vurdering af systemet gennem forespørgsler og tjek af it-systemerne, men 

der overvejes ikke yderligere handlinger i relation til recession og deraf afledte risici for 

besvigelser, manipulation og lignende igennem systemet.  

Vi vurderer, at dette er tilstrækkeligt for at opfylde RS 315, da de udførte handlinger allerede 

tager stilling til de forhold, der kan opstå i en recessionsperiode. Hovedfokusset bør stadig være 

på risici for besvigelser, når der er recession.  

 

Kontrolaktiviteter 

De adspurgte revisorer er alle enige, om at de får afdækket, hvilke kontrolaktiviteter der er i 

virksomheden, gennem forespørgsler i virksomheden omkring rutiner, procedurer og kontroller. 

Det nævnes, at mange af de mindre klienter ikke har formaliserede forretningsgange, hvorfor det 

hovedsageligt baseres på interview. Derudover nævnes det, at man undersøger, hvem der har 

adgang til at ændre i systemet, og hvilke risici dette medfører, og såfremt der opdages svagheder 

i systemet, rapporteres det til ledelsen og planlægningen revurderes.  

 

Til spørgsmålet om de får afprøvet kontrollerne, kan 5 ud af 7 svare ja. Flere af dem nævner dog, 

at de sjældent er formaliseret, og at der er særligt fokus på det, hvis der er kommet nye 

medarbejdere til, hvor der så tjekkes op på, om de også lever op til de forretningsgange og 

kontroller, der er i virksomheden. De sidste 2 svarer, at der oftest ikke er særlig mange kontroller 

at basere revisionen på, hvorfor de ikke har nogen særlig fokus på dette område. 

 

I relation til kontrolaktiviteter er det som tidligere nævnt vigtig at vurdere, hvor it-afhængig en 

virksomhed er, hvorfor vi adspurgte de interviewede revisorer hvordan og hvilke kriterier de 

bedømmer ud fra, om en virksomhed er it-afhængig. Dette blev der givet lidt forskellige svar på. 

De er alle enige om, at de vurderer virksomhedens it-system. 3 af de adspurgte anvender en 

tjekliste som ligger i deres revisionsprogram, hvor de stiller spørgsmål til, hvordan 

virksomhedens programmer er både med hensyn til applikationskontroller og generelle it-

kontroller. 3 af de adspurgte siger, at de skelner mellem, om det er et standard it-system, eller om 

det er et mere specifikt system. En anden nævner, at han vurderer det ud fra, om der kan 

aflægges regnskab, hvis der er it-nedbrud og ellers nævnes det, at det afhænger af om 
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virksomheden kun anvender systemet til registrering, eller om det også anvendes til 

frembringelse af virksomhedens ydelser/produkter. Det kan dermed konstateres, at alle foretager 

denne vurdering, men at det gøres efter forskellige metoder, hvilket er i overensstemmelse med 

RS 315, hvilket også er omtalt i afsnit 3.5.2. Det væsentlige er, at alle revisorer har fokus på det 

og foretager en vurdering. 

 

Derudover fortæller 4 ud af de 7 revisorer, at såfremt de finder, at it-systemet er komplekst, så 

kontakter de deres afdeling af it-revisorer for at drøfte det med dem. Den 5. svarer, at han 

forsøger at afdække det efter bedste evne på hver væsentlig regnskabspost. Den 6. ytrer, at der 

foretages yderligere handlinger og den sidste vurderer det ud fra, om det er en trussel om going 

concern. Igen er der forskellige fremgangsmåder, men hovedparten drøfter det med en ekspert på 

området inden for revisionsfirmaet. 

De interviewede nævner, at forhold som virksomhedens eksistens (going concern) og 

fejlberegninger kan være risici i forbindelse med kontrolaktiviteterne, hvilket kan forklare den 

samlede fokus, fra revisorerne, der er på området.    

I spørgsmålet om de vurderer dette område på en anden måde i en recessionsperiode, svares der 

enstemmigt nej. En enkelt tilføjer dog, at det ikke er sket for 2008 årsrapporterne, men at man 

måske bør have særligt fokus på det i 2009. 

  

Overvågning af kontrolaktiviteter 

De interviewede blev spurgt, om hvor ofte de støder på virksomheder som anvender overvågning 

af kontroller. Hertil svarer alle, at der altid sker overvågning, men at de sjældent støder på 

virksomheder, hvor overvågningen er effektiv og dermed kan nedbringe revisionsrisikoen. Ved 

risiciene i forbindelse hermed, svarer de fleste ikke noget til, men en enkelt udtaler, at en af 

risiciene kan være, at kontrollerne er forældede og mangelfulde. En anden nævner 

besvigelsesrisici herunder regnskabsmanipulation og personlig berigelse. Området afsluttes med 

at spørge, hvorvidt der kan være særlige risici på dette område i forbindelse med recession, 

hvilket der kun er en enkelt, der har en kommentar til. Den pågældende revisor udtaler ”at 

tilsigtede og utilsigtede fejl vil få større konsekvens i krisetider”93 

Det kan derfor opsummeres, at revisorerne ikke har meget fokus på overvågning af kontroller og 

stort set aldrig anvender dem i revisionen, hvorfor der heller ikke foretages yderligere på dette 

område i forbindelse med recession.  

                                                
93 Bilag 2 interview sidste spørgsmål i overvågning af kontroller 
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Indenfor emnet omkring virksomhedens interne kontrolelement har vi efter analysen af 

interviewene kunnet uddrage, at der hovedsageligt fokuseres på kontrolaktiviteter, hvorimod 

områder som, virksomhedens risikovurderingsproces og overvågning af kontroller ikke er 

forhold der har særlig stor fokus, og som revisorerne anvender i deres revisionsplanlægning. I 

relation til recessionen var der ikke noget særligt, der var i fokus trods en øget risiko for 

besvigelser igennem regnskabsmanipulation og større incitamenter for personlig berigelse mv., 

men revisorerne har generelt den opfattelse, at de allerede har fokus på det og dermed ikke 

foretager yderligere overvejelser. 

 

3.5.6. Delkonklusion 

På baggrund af RS 315 og de identificerede udfordringer blev der fundet frem til en række 

områder, vi ønskede undersøgt i forbindelse med virksomhedernes interne kontrolelement.   

 

Det første område, der analyseres, er kontrolmiljøet, hvor det kan konkluderes på baggrund af 

interviewene at revisorerne får vurderet kontrolmiljøet, hvilket de gør ved hjælp af forespørgsler 

til ledelsen i virksomhederne. Dybden af gennemgangen på dette område afhænger ifølge de 

interviewede i høj grad af størrelsen på virksomheden og selve dokumentationen af de 

vurderinger, der bliver foretaget, kan blive meget bedre. Men når dokumentationen bliver 

foretaget, så sker den i planlægningsfasen udtrykkes det af de adspurgte. Der var delte meninger, 

om man har særligt fokus på dette område, når der er recession, men i tilfælde heraf så er det 

hovedsageligt med regnskabsmanipulation for øje. Hvorvidt dette er fyldestgørende nok i forhold 

til RS 315, kan diskuteres, men vi vurderer, at revisorerne har fokus på det, ud fra interviewene, 

hvilket må være det vigtigste. I relation til recessionen kunne det have været ønskeligt at lidt 

flere havde haft regnskabsmanipulation i fokus, da denne risiko må forventes at være højere i 

denne periode. 

 

Vurderingen af virksomhedens risikovurderingsproces, som er den anden udfordring, var baseret 

på en afvejning af klientens størrelse og revisorerne havde selv den opfattelse, at dette område 

var i fokus, såfremt der er tale om større klienter, men at der ikke foretages yderligere 

vurderinger og handlinger i relation til recession.  
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Tredje udfordring er vurderingen af information - og kommunikationssystemet, hvor det blev 

fundet, at der gennem forespørgsler og tjek af it-systemet var fokus på dette, men at der også her, 

ikke var særlig høj fokus på risici i forhold til besvigelser mv. i en recessionsperiode. 

 

Derimod var der anderledes større fokus på fjerde område, som omhandler kontrolaktiviteter.  

Her har alle de interviewede revisorer en metode for gennemgang heraf, hvorfor det kunne 

konkluderes, at der var øget fokus på dette område. Hvis man ser på gennemgangen af it-

afhængigheden, så er der igen meget stor fokus på dette, men efter forskellige fremgangsmåder, 

dog overvejer alle hvad de skal gøre og om nødvendigt indhente hjælp fra it-revisorer. 

 

Den sidste udfordring, som vi har fokus på i interviewene, er overvågning af kontroller, hvor de 

enstemmigt svarede, at der var overvågning af kontroller i alle virksomheder, man kan bare ikke 

altid basere revisionen på dem. I relation til recessionen bliver der ikke foretaget yderligere, da 

der i forvejen ikke er fokus på dette område. Vi vurdere, at revisor skal have større fokus på 

overvågning af kontroller, da en virksomhedsejer er mere sårbar i recessionsperioder og han 

dermed overvåger mere, når det går knap så godt i virksomheden.   

    

Det kan derfor konkluderes, at revisorerne hovedsageligt har fokus på kontrolaktiviteterne og er 

mere tilbøjelige til at udelade de øvrige fokusområder, især på de mindre virksomheder. 

Derudover er der ikke øget fokus på interne kontrolelementer udover en lille grad af øget fokus 

på regnskabsmanipulation, når der er krisetider i Danmark.  
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4. Samlet risikovurdering og going concern 

Efter at have gennemgået og vurderet alle 5 dimensioner skal revisor udarbejde en samlet 

risikovurdering af risiciene, og på baggrund af disse udarbejde en risikoprofil på hvert enkelt 

væsentligt område i årsrapporten. Her er det vigtigt, at have RS 320 for øje, hvori definitionen på 

væsentlighed fremgår. 

 

4.1. Formål 

RS 330 har til formål at give vejledning om fastlæggelse af generelle reaktioner på samt 

udformning og udførelse af yderligere revisionshandlinger med henblik på at reagere på de 

vurderede risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau 

 

4.2. Fokusområder 

Ud fra teoriafsnittet om RS 330 (afsnit 2.3.) har vi fundet frem til nedenstående fokusområder, 

som vi vil have uddybet i vores interview. 

 

Vi vil gerne have uddybet, hvilke generelle reaktioner revisor har taget på de vurderede risici i 

relation til recession, som han har fundet frem til under sin planlægning af sine klienter. I 

forbindelse med de vurderede risici hvilke revisionshandlinger, har revisor så foretaget som 

reaktion på risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau i recessionsperioden. 

 

Det vil endvidere være interessant at klarlægge, hvor mange af revisorerne, der har ændret deres 

risikovurdering i denne recessionsperiode, og om de har haft klienter, hvor der ikke kunne opnås 

et tilstrækkeligt revisionsbevis således, at dette måtte resultere i et forbehold eller supplerende 

oplysning i revisionspåtegningen. 

 

4.3. Interview 

Da de interviewede blev spurgt, om hvilke generelle reaktioner de havde taget på de vurderede 

risici i relation til recession, fik vi nogenlunde samme svar fra alle. Nedenfor ses udpluk af 

udtalelser fra de interviewede omkring dette spørgsmål. 

 

Person A svarede: ”På større kunder har vi lavet mere overvågning af kundens kontroller, samt 

ændret revisionshandlingerne på den løbende revision, da nogen af handlingerne skal rykkes 
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tættere på status som følge af den øgede risiko. Arten af handlinger er på visse områder 

ligeledes ændret.
94

” 

 

Person D svarede: ”2008 planlægningen er ændret i den dynamiske proces som følge af 

recessionen og videreført i 2009 planlægningen. Revisionshandlingerne er tilrettet herefter, bl.a. 

er omfang, tidsmæssig placering og erfarne medarbejdere mere essentielt i disse tider. Har 

præciseret, at det er nødvendigt at være mere skeptisk i disse tider overfor mine 

medarbejdere.
95

” 

 

Person G svarede: ”For 2008 regnskaberne er planlægningen foregået som den plejer, men 

rettet til i den løbende proces som risiciene opstod undervejs i samfundet. Men for 2008/09 og 

2009 regnskaberne er planlægningen anderledes, da man derved er mere opmærksom på 

risiciene og har været dem igennem for 2008. Jeg har bl.a. tilknyttet mere erfarne medarbejdere 

til områder som revision af ejendomme og rådgivning af kunden omkring værdipapirer, men jeg 

har også rykket den tidsmæssige placering af nogen af revisionshandlingerne tættere på status, 

dvs. før blev f.eks. nogen kunders debitorer revideret i okt/nov på en 31.12. kunde, men for 2009 

er denne revisionshandling rykket til statusrevisionen i stedet grundet den øgede risiko for 

manglende indbetalinger. Omfanget af ens revisionshandlinger er ligeledes øget på områder 

som debitorer, leverandører, lager og ejendomme.
96

” 

 

Konklusionen på spørgsmålet var derfor, at revisor har taget hensyn til arten, den tidsmæssige 

placering af revisionshandlinger, men især også omfanget af revisionshandlinger på revisionsmål 

og har været god til at vurdere de generelle reaktioner han skulle tage i forbindelse med 

recessionen.  

 

Dernæst blev de spurgt om, hvilke revisionshandlinger de havde foretaget som reaktion på risici 

for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau i recessionsperioden, hvilket gav anledning 

til meget forskellige svar, hvilket er realistisk taget i betragtning af, hvilke slags klienter man 

sidder med. 2 svarede, at de gennemgik lånefaciliteter med klienten. Dernæst var der en, der 

svarede, at på større klienter hvor revisionen på nogen områder førhen kun havde bestået af test 

af kontroller, er overvågningen og test af deres funktionalitet øget, mens på andre, er 

                                                
94 Interview af person A, se bilag 2 
95 Interview af person D, se bilag 2 
96 Interview af person G, se bilag 2 
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revisionshandlingerne, dvs. arten af dem ændret til substanshandlinger, hvis revisionsbeviset på 

test af kontroller ikke var godt nok, hertil mente han, at der var fokus på evt. besvigelser ved 

brug af systemet.  

 

Der var flere, som var enige i, at de havde haft fokus på under- eller overvurdering af 

hensættelser på debitorer som følge af manipulation med årets resultat. Ligeledes havde der 

været en del fokus på igangværende arbejder og hensættelser til eventualforpligtelser. Omfanget 

af revisionshandlingerne er øget, hvorpå nogen gav følgende eksempler: saldomeddelelser og 

kontrol af kreditnotaer på debitorer, kontrol til kontoudtog på leverandører, stikprøvestørrelse på 

lager, stikprøvestørrelse på klienter med værdipapirer som hovedaktivitet. For klienter med 

handel med ejendomme er der endvidere foretaget yderligere revisionshandlinger end hidtil, da 

disse har været sværere at værdiansætte end tidligere. 

 

Konklusionen herpå er, at revisor har været skeptisk i relation til hensættelser, dagsværdier, 

besvigelser mv. som er områder, der har været fokus på i denne recessionsperiode og især med 

henblik på going concern. Flere af de interviewede svarede, at planlægningen for 2009 

regnskaberne nok ville være bedre end for 2008 regnskaberne, da man nu har stået overfor de 

fleste risici, og at disse vil være de samme for 2009. Generelt må det konstateres, at revisor 

løbende har været god til at ændre deres planlagte revisionshandlinger, efterhånden som risiciene 

ændrede sig. 

 

På baggrund af en revisors generelle reaktioner og revisionshandlinger på vurderede risici, 

spurgte vi de interviewede, om de havde ændret deres risikovurdering på nogen af deres klienter, 

og om de dokumenterede dette. Alle havde dokumenteret deres valg, og 5 ud af 7 svarede ja til at 

de havde ændret deres risikovurdering. De 2 personer, som ikke havde ændret risikovurdering på 

nogen af deres klienter, mente heller ikke, at dette skulle have været anderledes. På baggrund 

heraf kan det siges, at revisorerne tager risikovurderingen alvorligt fra planlægningsfasens start 

til slut, og at de får dokumenteret dette i deres arbejdspapirer. 

 

Slutteligt spurgte vi de interviewede, om de havde haft klienter, hvor der ikke kunne opnås et 

tilstrækkeligt revisionsbevis, således at dette måtte resultere i et forbehold eller supplerende 

oplysning i revisionspåtegningen, her tænkte vi især på den artikel som blev publiceret i R&R nr. 

9 med overskriften ”Going concern – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og 

revisionspåtegninger for konkursramte selskaber”. Kort fortalt var artiklens resultat bl.a., at 
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revisor er bedre til at forudse konkurs, desto kortere tid der er fra balancedagen til datoen for 

konkursen. Der skal som bekendt anvendes en tidshorisont på mindst 12 måneder fra 

balancedagen i forbindelse med revisors vurdering af going concern. Endvidere at der hverken 

var forbehold eller supplerende oplysninger angående going concern i 57% af de tilfælde, hvor et 

selskab var gået konkurs inden for 12 måneder efter balancedagen. 

6 ud af 7 interviewede svarede ja til, at de havde haft klienter, hvor de havde set sig nød til at 

give regnskabet en påtegning eller supplerende oplysning, og mange af dem var begrundet i 

going concern. Hvis vi sammenligner de interviewedes svar med artiklens generelle resultat, så 

er det svært at komme med en konklusion på, hvor gode revisorer er til at give forbehold eller 

supplerende oplysninger i en revisionspåtegning, da vi ikke har taget højde for de samme 

variabler, som artiklen har. Ser vi dog alene på artiklens resultat med hensyn til, hvornår der var 

afgivet forbehold/supplerende oplysning om going concern i forhold til dato for konkurs, hvilket 

var 75% af tilfældene, og sammenholder vi det med vores 6 personer, som svarede ja til at de 

havde lavet et forbehold eller supplerende oplysning i revisionspåtegningen, må det på baggrund 

heraf konkluderes, at revisorer er gode til at oplyse den eksterne regnskabsbruger om kritiske 

poster i regnskabet. 

 

4.4. Going concern 

Definitionen på going concern er ”en virksomhed, der fungerer uden den hensigt eller trussel om 

konkurs inden for en overskuelig fremtid, der normalt betragtes som mindst inden for 12 

måneder”97. Grundet recessionen og den deraf afledte afmatning i markedet, er dette det 

overordnede fokusområde på nuværende tidspunkt. Man kan sige, at going concern altid er i 

fokus, men at det har højere fokus i recessionsperioder. Det samlede indtryk fra de interviewede 

er også, at det er det, revisorerne har som det overordnede fokus i denne periode. Flere af de 

interviewede udtrykker at det hele tiden er en afvejning af, om der er going concern, og om der 

er forhold, der kan slå tvivl om dette.  

 

I RS 570, der omhandler going concern, er der oplistet en række eksempler på forhold, der kan 

danne grundlag for forretningsmæssige risici, og som enkeltvis eller tilsammen kan medføre 

tvivl om going concern, se også bilag 4. Ydermere har FSR (foreningen for statsautoriserede 

revisorer) udsendt et notat, hvor de oplister en række forhold, der på nuværende tidspunkt kan 

være særligt aktuelt at have for øje98.  Her er det forhold som f.eks. fornyelse af kreditfaciliteter 

                                                
97 http://en.wikipedia.org/wiki/Going_concern 
98 FSR Notat – Udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008 
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det kommende år og forhold, som øger risiko for at låne- og kreditaftaler trækkes tilbage, der er 

fokus på. I RS 570 er der også oplistet en række revisionshandlinger, som kan være relevante. 

Her nævnes også forhold som gennemlæsning af referater fra generalforsamlinger og 

forespørgsler til virksomhedens advokat og gennemgang af budgetter og om 

informationssystemet er pålideligt. 

 

De interviewede svarede ved gennemgangen af arten af virksomheden, at de får rekvireret 

referater, advokatbreve og budgetter, hvilket må betyde, at dette område allerede er i fokus hos 

revisorerne og dermed også opfylder anbefalingerne på dette område i RS 570. Der, hvor 

revisorerne kan blive bedre, er i relation til pålideligheden i informationssystemet, hvor 

revisorerne måske har risiciene for besvigelser i baghovedet, men ikke foretager yderligere 

handlinger. Det må derfor konkluderes, at revisorerne i den fremadrettede planlægning af 

revisionen for 2009 årsrapporterne bør have mere fokus på dette område.  

 

Going concern debatteres meget i flere tidsskrifter for revisorer, hvor revisorerne, som holder sig 

opdateret via disse medier, automatisk bliver opmærksom på dette område og dermed også har 

det i fokus, når de skal planlægge revisionen, og generelt set kan det siges, at med den faglige 

stolthed og en vis sund fornuft samt generel skepsis, får revisorerne identificeret og vurderet de 

væsentlige risici i forbindelse med going concern.       

 

4.5. Delkonklusion 

Efter en kortere gennemgangen af RS 330 og analyse af de interviewedes vurderinger heraf, kan 

det konkluderes, at revisorerne i høj grad allerede har taget hensyn til arten og den tidsmæssige 

placering af revisionshandlinger. Fokus ligger også på omfanget af revisionshandlinger for at 

dække de identificerede revisionsmål, og revisor fokuserer også i recessionsperioder, som den vi 

har nu, på generelle reaktioner. Hvorfor vi vurderer, at anbefalingerne i RS 330 opfyldes i det 

store hele af revisorerne. 

I spørgsmålet omkring øget fokus på going concern i recessionsperioden, gør revisor allerede 

mange af de anbefalede tiltag i RS 570, men omkring kontrol og overvejelser af 

informationssystemet kan dette det blive bedre, og man bør have større fokus på dette med 

henblik på incitamentet for besvigelser. Debatten omkring going concern sker i højt gear i 

revisionstidsskrifterne, hvorfor revisorerne, der holder sig opdateret gennem denne kanal, også 

får fokus på det, hvilket vi vurderer, er med til at revisor får foretaget en grundigere overvejelse 

omkring going concern i forbindelse med planlægningen af revisionen.         
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5. Konklusion 

Recessionen i Danmark har påvirkning på mange områder, dette gælder også revisionsbranchen. 

Vi har derfor undersøgt, om og hvad, revisor gør i relation til planlægningen på klienterne i 

denne recessionsperiode. I en tid med større usikkerhed og risici er det vigtigt, at revisor forstår 

kernen i virksomhedens forretning, for at kunne foretage de nødvendige risikovurderinger.  

En udfordring for revisor i denne recessionsperiode er at forstå hvilke brancher, der har særlig 

stor risiko for negativt afkast og dermed en truende konkurs. Nogle brancher er særligt udsatte 

og er med til at skabe en negativ dominoeffekt på markedet, når der er recessionsperioder. 

Denne dominoeffekt skaber et større samfundsmæssigt problem og medfører afmatning i 

efterspørgslen i mange brancher, hvorfor der bl.a. er brug for tiltag fra regeringens side, for at 

dominoeffekten vil kunne ophøre. Hvis revisor er opmærksom på denne effekt, kan revisor have 

stor gavn af dette i planlægningsprocessen, da revisor hermed har fokus på de 

forretningsmæssige risici inden for den respektive branche allerede i planlægningsfasen. 

 

Det er undersøgt, hvilke bestanddele i RS´erne 300, 315 og 330 der er særligt vigtige i 

recessionsperioder for klasse B- og C-virksomheder.  Her vurderer vi, at der skal lægges særlig 

vægt på virksomhedens art og dens eksterne forhold i recessionsperioder, da disse forhold kan 

ændres hurtigt i recessionsperioder. RS 300, 315 og 330 sætter fokus på revisionsprocessen 

således, at der skal være tale om en dynamisk revisionsproces, hvilket igen er særlig vigtigt, når 

markedet ændres hurtigt. 

 

Revisors udfordring indenfor en virksomheds eksterne forhold består i at danne sig et overblik 

over virksomhedens konkurrencemiljø, leverandør- og kundeforhold, teknologisk udvikling, 

lovgivningen i bred forstand, de politiske aspekter, evt. miljøkrav, der pålægges branchen og 

dermed virksomheden samt generelle finansielle forhold, herunder den lovgivningsmæssige 

begrebsramme, der har relevans for virksomheden, og den branche den agerer i. 

 

Vi vurderer, at der i recessionsperioder bør være særlig opmærksomhed omkring brancher som 

f.eks. byggebranchen, ejendomsbranchen og virksomheder der handler med værdipapirer. Ved 

hjælp af analysen har vi også fundet frem til at brancher som transport, detailhandel og 

møbelbranchen er brancher der, via den dominoeffekt der er i perioder, hvor der er afmatning i 

samfundet, også bør være særligt fokus på. I vores interview fandt vi ud af, at det revisorerne har 

særligt fokus på i denne periode, hovedsageligt er byggebranchen, ejendomsbranchen og handel 
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med værdipapirer, imens brancher som f.eks. detailhandlen og transportbranchen ikke blev 

nævnt som særlige fokusbrancher. Dette vurderer vi kan være et problem, da revisor kan overse 

de risici, der er i forbindelse med den negative dominoeffekt, der er på markedet. Vi vurderer 

derfor, at revisionsfirmaerne kan have stor gavn af at samle medarbejderne i denne periode til en 

drøftelse af forholdende i samfundet og dermed få skabt fokus på, hvilke effekter afmatningen 

kan have i andre brancher for dermed også at få opmærksomheden ud på de andre brancher, der i 

fremtiden kan være i risikogruppen.   

 

Vi vurderer, at der skal være særlig fokus på brancher, hvor efterspørgslen af deres produkter 

eller ydelser er faldende eller stigende, f.eks. ved sæsonbetonede brancher, da disse brancher kan 

have større risici for going concern problemer i form af f.eks. likviditetsbehov især i 

recessionsperioder. I vores analyse var konklusionen, at revisorerne ligeledes er opmærksomme 

på denne problematik, især i relation til going concern forudsætningen i recessionsperioder, 

hvorfor vi vurderer, at revisors vurdering på dette område anses for fyldestgørende. 

 

I forhold til de lovgivningsmæssige forhold vurderer vi, det er vigtigt at holde sig opdateret i 

gældende lovgivning og ændringer hertil samt hvilke initiativer, der f.eks. kommer fra 

regeringen, både for at kunne rådgive klienten og for at kunne vurderer de risici der er for 

klienten og dennes eksterne forhold. Under analysen blev det klargjort, at revisorerne igennem 

læsning af tidsskrifter, opdateringer fra vidensafdelinger, diverse medier mv., holder sig ajour 

med, hvad de skal være særligt opmærksomme på. Dette vurderer vi, er den bedst mulige måde 

at forholde sig til det på, og vi vurderer, at revisors generelle skepsis og sunde fornuft blandet 

med den faglige integritet skaber grundlaget for, at RS 315 på dette område bliver overholdt. I 

relation til recessionsperioden er det særlig vigtigt at holde sig opdateret, grundet de mange tiltag 

og lovændringer der sker, og vi vurderer dermed også, at revisorerne forholder sig til det, hvorfor 

dette vurderes at være tilstrækkeligt. 

 

Vi vurderer generelt, at revisorerne ikke er gode nok til at ajourføre planlægningen omkring de 

eksterne forhold og opdatere den, hvorfor det her kan diskuteres, hvorvidt revisorer reelt gør 

brug af den dynamiske proces, da det i analysen blev fundet, at der ikke følges op på 

planlægningen, og at de betydelige risici i relation til brancheforhold mv. ikke revurderes. Vi 

vurderer, at fokus i den forbindelse bør være, at man bliver bedre til at opdatere planlægningen 

gennem hele revisionen og især have fokus på, at udgangspunktet i revisionsplanlægningen er 
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det mest opdaterede grundlag, hvorfor det er nødvendigt at drøfte forholdende med ledelsen 

allerede på planlægningstidspunktet.  

Revisors udfordring indenfor arten af virksomheden består i at danne sig et overblik over 

virksomhedens forretningsområde, dens ejerforhold og ledelse, dens type af investeringer den 

foretager og planlægger at foretage, dens struktur samt hvordan den er finansieret. 

 

I forbindelse med vurderingen af virksomhedens aktiviteter er det særligt vigtigt at revisor 

forholder sig til, om virksomheden har ændret aktiviteterne i løbet af året, da dette kan medføre 

ændringer i risikovurderingen. På baggrund af analysen fandt vi, at revisorerne ikke i 

planlægningsfasen får spurgt ledelsen i virksomheden til dette, da dette foregår under udførelsen 

af revisionen, hvorfor vi vurderer, at planlægningen ikke er fyldestgørende på dette område, og 

den tidsmæssige placering dermed ikke er korrekt. Fremover vurderer vi derfor, at revisor bør 

tage kontakt til ledelsen i virksomheden og få drøftet virksomhedens aktivitet på 

planlægningstidspunktet. Det skal dog tilføjes, at revisorer er opmærksomme på de generelle 

risici der kan opstå inden for en virksomheds aktivitet, uanset om der er tale om recession eller 

ej, men at vurderingen først sker under udførelsen af revisionen. 

 

I relation til vurderingen af investeringer bør revisor være særligt opmærksom på virksomhedens 

foretagne og forventede investeringer, da dette giver indikationer på, hvorledes virksomhedens 

kapacitet er. En drøftelse med ledelsen om de fremtidige investeringer vil dermed også føre til en 

vurdering af det likviditetsmæssige beredskab, samt virksomhedens ressourcer og kompetencer. 

Dette er i relation til recessionsperioder særlig vigtigt, da en afmatning på markedet kan skabe 

uudnyttet kapacitet og større pengebindinger i tilfælde af faldende efterspørgsel. I analysen 

kunne vi konstatere, at revisorerne ikke tager særlig hensyn til investeringsområde hverken 

generelt eller i recessionsperioder. Revisorerne tager først stilling til en virksomheds 

investeringer under udførelsen af revisionen eller i afslutningsfasen, hvorfor vi vurderer, den 

tidsmæssige placering heraf ikke er korrekt. Ajourføringen kan ske ved at kontakte ledelsen i 

planlægningsfasen eller ved at rekvirere mødereferater for at påse, hvilke drøftelser der har været 

i virksomheden omkring investeringer. 

 

På finansieringsområdet bør revisor have særlig fokus på koncernstrukturen, leasing samt 

nærtstående parter i en recessionsperiode i relation til bl.a. besvigelser, da incitamentet for dette 

er højere, når der er recession. Endvidere skal revisor have fokus på gældsstrukturen, grundet 

risiciene for bl.a. manglende tilsagn fra banker samt hvilke betingelser, der i øvrigt er for, at man 



 
 

109

kan fremskaffe den fornødne likviditetskapacitet. I analysen kunne vi konkludere, at revisorerne 

er opmærksomme på ovenstående forhold og, at de er gode til at tage kontakt til virksomheden 

omkring finansieringsforhold også i relation til alternative finansieringsformer, dog foretages 

denne handling efter planlægningsfasen, hvorfor den tidsmæssige placering, også her, ikke er 

korrekt. Efter vores vurdering er dette ikke tilfredsstillende og revisor skal derfor blive langt 

bedre til, også på dette område, at kontakte ledelsen i planlægningsfasen samtidig med, at revisor 

skal blive bedre til at få det dokumenteret i planlægningsmemoet. 

 

Vi vurderer, at det er særlig relevant at rekvirere en virksomheds budgetter med henblik på at 

analysere en virksomhedens forhold og udvikling i planlægningsfasen, da virksomhedens 

situation kan være kraftigt påvirket af det markedsforhold recessionen medfører. Analysen viser, 

at revisorerne får rekvireret budgetterne allerede i planlægningsfasen, men at revisors kritiske 

stillingtagen, og de ofte mangelfulde budgetter tit medfører, at revisor ikke anvender budgettet i 

den videre planlægning. Dette vurderer vi er tilfredsstillende, men revisor kan stadig blive bedre 

til at tilbyde sin hjælp med at udarbejde budgetter, der er optimale nok i forhold til en analyse, 

således at revisor også kan anvende disse i planlægningen.      

 

Hvis man ser på hele planlægningsfasen af virksomhedens art og revisorernes udførelse heraf, 

kan det slutteligt konkluderes, at revisorerne er rigtig gode til at vurdere betydelige risici og 

løbende vurdere de risici, der er inden for området. Udførelsen heraf foregår under udførelsen af 

revisionen, hvorfor den tidsmæssige placering heller ikke på dette område er korrekt.  

 

Under forståelse af virksomhedens mål og strategi er udfordringen for revisor, at revisor skal 

opnå forståelse af den pågældende virksomheds mål og strategier samt de dertil tilknyttede 

forretningsrisici, der kan føre til fejlinformation.  

 

Efter vores vurdering er det relevant at få klarlagt virksomhedens mål og strategier, også i en 

recessionsperiode, da dette er med til at få vurderet, hvilke fremtidige risici der kan være i den 

pågældende virksomhed. Vores analyse viste, at ikke mange revisorer har klienter i deres 

klientportefølje, som er store nok indenfor klasse B og C virksomheder til, at de har udarbejdet 

og ligefrem nedskrevet deres mål og strategier, hvorfor ikke mange revisorer berører dette 

område i deres planlægning. I realiteten kræver det ikke den store indsats fra revisor, at vurdere 

en klients mål og strategi. Uanset størrelsen på klienten vil alle klienter have mål og en strategi 
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som skal vurderes. Revisor skal blot drøfte forholdene med klienten, for derefter at vurdere risici 

i forbindelse med deres mål og strategi.  

 

I henhold til området omkring måling og kontrol af finansielle præstationer er revisors 

udfordring at opnå kendskab til hvilke præstations mål, virksomheden styrer efter.  

 

Vi vurderer, at det på dette område er relevant, at analysere virksomhedens nøgletal, 

driftsaktiviteter og udvikling mv., for at opnå kendskab til, hvad virksomheden betragter som 

succeskriterier. Dette vurderer vi er særlig vigtigt i recessionsperioder, da der også her er større 

incitament for besvigelser på baggrund af ønsket om at vise et bedre resultat. 

Analysen viste, at revisorerne er opmærksomme på virksomhedens finansielle styring og prøver, 

de indhenter den information, der skal til for at analysere denne styring, bl.a. for at vurdere om 

der kan være sket besvigelser. Revisorerne mener, at de forholder sig objektive og kritiske til det 

udleverede materiale, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt på dette område også i 

recessionsperioder, men også her er den tidsmæssige placering fejlagtig, da vurderingen af 

besvigelserne reelt først sker under udførelsen af revisionen. 

 

Under virksomhedens interne kontrolelementer er udfordringen for revisor at opnå forståelse af 

virksomhedens interne kontroller med henblik på vurdering af mulig indflydelse på revision af 

årsrapporten og dermed identificere typer af potentielle fejlinformationer. Udfordringen, med at 

revidere virksomhedens interne kontrolelementer, består i identifikation af typer af potentiel 

fejlinformation, vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, samt stillingtagen til de 

nødvendige yderligere revisionshandlinger, der består af test af kontroller og substanshandlinger.  

 

Vi vurderer, at man skal have særlig fokus på kontrolmiljøet og kontrolaktiviteterne indenfor en 

virksomheds interne kontroller i recessionsperioder, da der er større risiko for besvigelser ved 

udeladelse af kontroller. Revisorerne har fokus på dette område og mener selv, at de vurderer, 

hvordan revisionen kan bygge på disse kontroller mv. Under kontrolmiljøet formår revisor, at 

vurdere det under planlægningen, hvorimod vurderingen af kontrolaktiviteterne reelt først sker 

under den løbende revision eller under udførelsen, hvorfor den tidsmæssige placering her ikke er 

korrekt.  

 

Derimod er der ikke fokus på områderne virksomhedens risikovurderingsproces, informations- 

og kommunikationssystem eller overvågning af kontroller. Vi vurderer, det er problematisk, da 
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der dermed er større risiko for at virksomheden ikke selv finder fejlene og dermed også skaber 

større risici for at revisor vil overse væsentlige fejl i virksomhedens interne kontroller. Vi 

vurderer derimod også, at der ikke er nogen særlige risici i forbindelse hermed i relation til 

recessionen, men at det er områder, der altid bør indgå i planlægningen.  

 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående afsnit, at revisor skal blive langt bedre til, at vurdere 

kontrolaktiviteterne i planlægningsfasen, og revisorerne burde stadig have mere fokus på 

risikovurderingsprocessen, informations- og kommunikationssystemet samt overvågning af 

kontroller, uanset en virksomheds størrelse, da dette ligeledes er vigtigt for at få den samlede 

forståelse af virksomheden og dens miljø. 

 

I relation til den samlede risikovurdering er udfordringen for revisor at vurdere, hvordan revisor 

skal reagere på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau.  

 

Vi vurdere, det er vigtigt, at revisor får taget stilling til, hvilke reaktioner han/hun vil tage på de 

vurderede risici for at forhindre væsentlig fejlinformation og dermed give det retvisende billede. 

I analysen fremgår det, at revisorerne foretager den nødvendige risikovurdering, og at denne 

opdateres løbende, hvilket også er i overensstemmelse med den dynamiske proces. Det viser sig 

at i relation til denne recessionsperiode, er revisorerne gode til at ændre deres risikovurdering og 

få dette dokumenteret, såfremt dette har vist sig nødvendigt, hvilket vi vurderer, er 

tilfredsstillende.  

 

Debatten omkring going concern sker i højt gear i revisionstidsskrifterne, hvorfor revisorerne, 

der holder sig opdateret gennem denne kanal, også får fokus på det, hvilket vi vurderer, er med 

til at revisor får foretaget en grundigere overvejelse omkring going concern i forbindelse med 

planlægningen af revisionen. Vi vurderer, at revisorerne generelt er meget fokuseret på going 

concern overvejelserne i planlægningsprocessen, hvorfor vi ikke har yderligere anbefalinger i 

relation til overvejelser herom.        

 

Samlet set er revisorer rigtig gode til at få vurderet de væsentlige risici. Der hvor revisor skal 

blive langt bedre, er den tidsmæssige placering af handlingerne. Hovedsageligt da nogle 

handlinger i planlægningen først foretages lige inden eller samtidig med den løbende revision 

eller i forbindelse med statusrevisionen. Revisor risikerer derfor, at han/hun mister det 
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overordnede overblik over virksomhedens risici og dermed fejlvurderer art, omfang og 

tidsmæssig placering i forhold til planlægningen heraf. Revisionen og planlægningen heraf må 

derfor ikke anses for fyldestgørende, hvis væsentlige risici fejlvurderes eller helt overses.  

 

Vores analyse viste at revisorerne er gode til at foretage de korrekte overvejelser og finde de 

forretningsmæssige risici. Revisor skal dog blive bedre til at få dokumenteret sine overvejelser 

og sine konklusioner i deres arbejdspapirer. En kontrol der ikke er dokumenteret er reelt ikke 

foretaget. Efter vores vurdering er dokumentationen dog blevet langt bedre, sammenlignet med 

foregående år hvor standarderne på planlægningsområdet lige var indført. 

 

Revisor har været fokuseret og taget stilling til de væsentligste emner i denne recessionsperiode, 

hvorfor vi vurderer, at revisor ikke har overset væsentlige risikofaktorer i hele 

revisionsprocessen og har udført og/eller tilpasset sin revision i overensstemmelse med den 

dynamiske proces. 
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6. Perspektivering 

Den dynamiske proces i revisionsplanlægningen er afgørende for, at planlægningen hele tiden er 

opdateret til den gældende situation i virksomheden, hvorfor denne proces er essentiel for 

revisors arbejde og planlægningen heraf. I denne afhandling fandt vi frem til, at den dynamiske 

proces ikke altid følges og ændrede forhold ikke altid dokumenteres i planlægningen. 

Væsentlige forhold bliver ofte drøftet med ledelsen og vurderet i forbindelse med udførelse af 

revisionen, men ikke i forbindelse med planlægningen. For at drøftelsen med ledelsen i stedet for 

sker i planlægningsfasen, vurderer vi, at det kan være en god idé, at udarbejde en standard i de 

enkelte revisionsfirmaer, som kort resumerer de relevante forhold, der bør drøftes med ledelsen i 

forbindelse med planlægningen, nu hvor man alligevel skal tage kontakt til klienten for, at aftale 

tidspunktet for udførelse af revisionen, Se bilag 5 for eksempel på forslag til punkter til denne 

standard. 

 

En anden fremtidig udfordring, vi fandt, var at revisionsfirmaerne kan have stor gavn af at være 

fremadrettet i deres planlægning af revisionen. Vi vil derfor foreslå, at revisionsfirmaerne f.eks. 

gør brug af analyser, på brancher hvor der er negativ afkast, for at være på forkant med hvilke 

brancher der er i risikogruppen for at kunne gå konkurs. Dermed vil man sætte fokus på den 

negative dominoeffekt, tidligt i forløbet, ved afmatning på markedet. Se også afsnit 2.2.2.  

 

Revision er hele tiden et spørgsmål om kommunikation, både revisorer imellem og revisor og 

klient imellem. Vi har igennem processen med at skrive afhandlingen og foretage interview, 

drøftet, hvordan man kommunikerer bedst ud til revisormedarbejderne samt klienterne, dette er 

altid en stor udfordring, men f.eks. i forbindelse med den førnævnte analyse af negative afkast i 

brancher, kunne det være en god idé f.eks., at tage det op på et afdelingsmøde og drøfte det 

sammen med sine kollegaer. I relation til kommunikationen til klienterne kan problemet ligge i, 

at man taler ud fra hver sin ”verden”, hvorfor man ved simple spørgeteknikker, som 

efterfølgende at spørge ind til hvad man har sagt (kontrolspørgsmål), bedre sikrer sig, at 

modtagerne har opfattet det, man ønsker at kommunikere korrekt. Dette er forhold, som revisor 

bør være mere opmærksom på og blive bedre til.  

 

Kort sagt bør følgende punkter, for revisor, være i fokus i den fremtidige planlægning: 

- Bedre til at følge den dynamiske proces 

- Bedre til at dokumentere overvejelser og konklusioner i arbejdspapirerne 
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- Bedre til at tage kontakt til klienten i planlægningsfasen for at få ajourført 

planlægningen 

- Bedre til at gøre brug af analyser som kan give indikationer på risici inden for visse 

brancher for dermed at skabe fokus på en eventuel dominoeffekt 

- Bedre til at gøre brug af vidensdeling internt i revisionsfirmaerne 

- Bedre til at være opmærksom på kommunikationsbrister i et klientforhold 
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7. English summary 

The objective of this Thesis is to examine the challenges that the auditor faces in relation to the 

planning process during periods of recession. 

 

We have analysed this issue by a case study where we performed a number of interviews, based 

on accounting standards 300, 315 and 330, and based on where focus should be, in our opinion, 

in a recession. 

 

We have analysed whether the interviewed auditors perform adequate procedures within the 

areas of the accounting standards, also in relation to recession periods and whether the timing is 

adequate in the relation to the planning phase and the dynamic process. 

 

It was found on the basis of the analysis that the auditors in by far most of the areas assess the 

material risks, but that they often base the assessment on the situation last year and therefore do 

not update the planning in the actual planning phase. If there are changes to the matters found 

during the planning, the auditor is not, to a sufficient extent, good enough at documenting the 

matter in his planning. 

 

We found also that the auditor is very good at assessing if there is going concern in the planning 

process and that auditor assesses the material issues in connection with the recession, but that the 

auditor can, also in this situation, be better at documenting the situation. 

 

Finally, we found, on the basis of the Thesis, that it would be a good help for the auditor if the 

accounting firms prepare a standard form for the planning to the effect that the auditor inquires 

management about the issues which it will be necessary to deal with in the planning process. It 

would also be a help for the auditor in connection with the planning if auditor could gain an 

overview of industries with a negative return and which, therefore, are at the risk of bankruptcy 

as the auditor then will pay attention to the industries subject to risk and how the domino effect 

may have an impact on the individual clients.  
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9. Bilag 

9.1. Bilag 1 – Oversigt RS 315 
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9.2. Bilag 2 – Interview 

Du er udtaget til et interview vedrørende revisionsplanlægning i klasse B og mellemstore klasse 

C virksomheder med udgangspunkt i RS 300, 315 og 330, med fokus på recessionsperioder, som 

vi er i gang med at skrive kandidatafhandlingsprojekt om. 

 

Vi håber på at kunne få svar på hvad du som revisor har gjort sig af tanker i denne 

recessionsperiode under planlægningsprocessen (husk på det er en dynamisk proces), hvad du 

har gjort, og hvad du mener der kunne gøres bedre i fremtiden.  

 

Spørgsmålene er inddelt efter RS 315. 
 
INTERVIEW 

Branchemæssige forhold mv. 

 

Branche: 

1. I din planlægning omkring brancheforhold, hvilke forhold behandler du særligt i disse 

tider? Hvilke forhold drøfter du og får du dokumenteret i din planlægning om hvilke 

vurderinger du har til dette? Skriver du noget særligt (ekstra) nu hvor tiderne har ændret 

sig betydeligt? 

Svar: 

A - Jeg overvejer hvordan branchen har det generelt. Følger med i pressen om nogle 

grupper har det sværere end andre. Dokumentationen halter i det fleste tilfælde. 

B - Ja, f.eks. byggebranchen. Er der er ordrebeholdning. Entrepriser… får de tilpasset 

deres forretning i tide. Jeg drøfter det med ledelsen. Ser budgetter og har det gjort de 

fornødne tiltag. Jeg får altid dokumenteret det i planlægningen og drøfter det igen når jeg 

kommer ud til kunden i forbindelsen med status revisionen. Er mere i fokus men gør ikke 

noget direkte ekstra i disse tider. Det går jo altid op og ned i f.eks. byggebranchen. 

Der er jo også sådan noget som livsstilsbutikker. En butik der sælger dyre møbler.. mere 

påpasselige.. har de likviditeten osv. f.eks. ændre varesortimentet  

C - Ikke mere end normalt, men selvfølgelig i brancher hvor det er særligt slemt 

fokuseres der mere. Som f.eks. ejendomsselskaber mv. Herunder værdiansættelse af 

ejendomme selvfølgelig. Ja, jeg syntes jeg får det dokumenteret, men kan godt gøre det 

bedre. Så ja, der er fokus på det men skal blive bedre til at dokumentere det. 
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D - Udvikling i pengebinding, likviditet og risiko for tab på fordringer og andre aktiver. 

Forhold der påvirker revisionens udførelse nævnes i planlægning. Ja, jeg får 

dokumenteret mine vurderinger, men kan måske blive bedre til det på enkelte kunder, 

men i det store hele mener jeg vi gør det fint. 

E - Der bliver taget stilling til going concern allerede ved planlægning af kunder, 

herunder hvilke handlinger der specifikt skal foretages. Nej, vi er måske ikke altid så 

gode til at få det dokumenteret ordentligt. 

F - Fokus er ændret på risikofyldte brancher her i blandt ejendomsselskaber og passiv 

pengeanbringelse (værdipapirer) der er gearet. Jeg bruger typisk begrebet "finanskrisen" 

som fællesnævner for den tid vi er i, og beskriver hvorledes virksomheden påvirkes heraf, 

eller forventes at blive påvirket heraf. Dokumentationen er altid på plads. 

G – Det er jo en del af at være en god revisor at have et indgående kendskab til kunden, 

så man dermed kan spørge ind til kundens eksterne forhold. Men ellers har jeg 

hovedsageligt fokus på kunder indenfor ejendoms- og byggebranchen, hvor der sker en 

masse ændringer i denne periode. Jo, jeg får dokumenteret det, men kan nok blive bedre. 

Har mere fokus på det i denne tid, men planlægger ikke direkte flere handlinger.  

 

2. Gør du noget særligt for at sikre dig med hensyn til eventuelt faldende efterspørgsel på 

virksomhedens produkter? Eller i tilfælde at kundens produkter efterspørges særligt 

meget i en periode, hvordan sikres så den fornødne likviditet? 

Svar: 

A - ja, det har jeg fokus på, men gør ikke noget ekstra udover at drøfte det med kunden. 

B - Se ovenstående. 

C - Ja, det gør jeg. Det er vi straks over i en going koncern vurdering – hvor det jo er 

likviditeten der er i høj fokus. Det er jo ikke et spørgsmål om de giver overskud det næste 

år, men om de kan betale deres regninger til tiden det næste år. F.eks. entreprenører der 

skal advarselslamperne op.. men der er jo stort set faldende efterspørgsel over hele linjen, 

så det er helt generelt. Ja det har vi fokus på.  

D - Ved vurdering af varelagre er der særlig fokus på omsætningshastighed hvis vi taler 

om produkter der er påvirket negativt af krisen. 

E - Undersøgelse af bankaftaler på underskriftstidspunktet, evt. gg. af likviditetsbudget. 

F - Jeg har haft meget fokus på budgetter og forudsætningerne for disse. 

G – Ja, det har vi altid fokus på. Især når efterspørgslen fald/omsætningen. Ved 

planlægningen anvendes ofte budgetter og en foreløbig balance, hvor det hurtigt vil vise 



 
 

121

sig, hvordan det går og vil derfor drøfte det med ledelsen og finde ud af hvorfor 

omsætningen falder. Hvis omsætningen stiger betydeligt, vil vi også drøfte dette med 

kunden om de har den fornødne kapacitet mv. 

 

 

3. Laver du særlig benchmarking på de pågældende brancher hos de enkelte kunder? 

 
Svar: 

A - Ja. Generelt på branchen, men disse tal er ofte så gamle at de ikke kan bruges 

alligevel. 

B - Ja, f.eks. entreprenør branchen, hvor man ser på avancen. Vurderer altid hvad en 

tilsvarende virksomhed har i avance samt hvad har virksomheden haft af avance tidligere 

– er den faldet eller hvordan ser det ud. Nogen dumper priserne – derfor kan det være de 

likvid stærke der overlever. Ellers drøfter jeg det med kunden og taler løbende med dem. 

C - Nej det bruger jeg ikke. Men en generel orientering om de enkelte brancher og hvad 

der står i aviser og hvad der sker i samfundet inden for brancherne. F.eks. nu hvor jeg har 

en kunde i rejsebranchen, så kigger man selvfølgelig på hvad der sker i branchen, men 

ikke nogen opslagsindeks mv. 

D - Nej 

E - Vi har et par kunder fra bilbranchen hvor dette har været aktuelt. 

F - Nej, det er min vurdering at mine kunder ikke er i en størrelse hvor dette vil give 

mening. 

G – Ja, på enkelte brancher, hvor de er let tilgængelige – hvor f.eks. 

brancheorganisationen har udarbejdet én. 

 

 

4. Hvilke drøftelser tager du med ledelsen i forhold til hvilke krav der i øvrigt er til den 

pågældende branche? 

Svar: 

A - Primært generelle samtaler med ledelsen om hvordan det går, for at få et indtryk af 

hvor meget aktivitet der er i den pågældende virksomhed. Nogle gange også samtaler 

med salgsfolk og lagerfolk, når man går rundt i virksomheden. 

B -  -  

C - Ja, hvis der er nogen. 
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D - Hvis der er tale om en ny kunde, så gennemgår vi branche vilkår således at vi forstår 

kundes virksomhed, og den forretningsmæssige risiko der er knyttet til aktiviteten. 

E - Indledende planlægning og opdatering af forståelse af virksomhed, hvor der laves en 

forespørgsel angående øko. krise og impact på den konkrete virksomhed. 

F - Spørgsmål ikke forstået! 

G – Ja, samtaler med ledelsen 

 

Lovgivning: 

5. Hvordan sikrer du dig at du får identificeret alle de væsentlige risici i forhold til ny 

lovgivning? F.eks. regnskabsklasser, ny selskabslovgivning osv. - f.eks. mht. om de 

aflægger efter korrekt regnskabsklasser mv.  

Svar: 

A - Jeg har en viden afdelingen der forsyner mig med de nyeste regler og love, og 

desuden er jeg selv aktiv ved at læse i fag tidsskrifter (rev og regn, inspi mv) 

B - Holder mig orienteret om f.eks. beløbsgrænser for hvilken regnskabsklasse man er i. 

C - Gennemgår vores tjeklister for de forskellige regnskabsklasser, derudover har vi en 

række notater fra vores vidensafdeling og generelt følge med i hvad der sker på 

områderne. Men i det firma jeg arbejder i syntes jeg at vi får for mange informationer via 

vores intranet, hvorfor man ikke får sat sig ind i det hele. Hvilket kan være et stort 

problem. I stedet for at få det lidt mere koncentreret og at det ikke bliver blandet med alt 

muligt andet. 

D - Ved at sikre at både jeg og mit personale til stadighed er opdateret fagligt. 

E - Jeg bruger sund fornuft, opdaterer standard dok. fra CW herunder regnskabsanalysen, 

der beregnet ift. regnskabsklasse. 

F - Jeg holder mig løbende opdateret via diverse publikationer. Endvidere sikres 

opdateringer via vores revisionsmodeller som løbende opdateres. 

G – Læser tidsskrifter og notater fra videnafdelingen. 

 

 

6. Hvordan sikrer du dig som revisorer at være ajour i forhold til de nye love og regler der 

løbende bliver vedtaget? F.eks. afgiftsstigninger, miljøkrav, renoveringspulje, 

statsstøtteordninger, handelsrestriktioner mv.  

Svar: 
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A - Jeg har en viden afdelingen der forsyner mig med de nyeste regler og love, og 

desuden er jeg selv aktiv ved at læse i fag tidsskrifter (rev og regn, inspi mv) 

B - Byggepuljeordninger – er det noget I tror på. Kunderne betragter det som småpenge. 

Men ja den lille håndværker. EU-tilskud – braklægning. Holder mig opdateret – lytter til 

hvad der er i medierne og via vores intranet. Selv søge informationerne og interessere sig 

for kunderne og generel forståelse af kunden og gå rundt i virksomheden. 

C - Gennem intranet, depechen – faglige notater og kurser og nogen gange blot ved at 

google tingene. 

D - Jeg læser løbende opdateringer fra vores faglige afdelinger, ligesom jeg via 

abonnement på lov service har mulighed for at følge lovgivningen. Endelig læser jeg 

løbende nyhedsbreve fra de store advokat huse der ofte omtaler speciel lovgivning for 

udvalgte brancher. Speciel lovgivning som de nævnte er der en risiko for at vi overser 

hvis vores kunde ikke er ordentligt informeret, eller vælger at ignorere lovgivning. Her er 

der en risiko for fejl som vi kun vanskeligt kan afdække. 

E - Jeg bruger sund fornuft, opdaterer standard dok. fra CW herunder regnskabsanalysen, 

der beregnet ift. regnskabsklasse. 

F - Som ovenstående og via vores intranet som løbende opdateres med nyheder. 

G – Det samme som ovenstående. 

  

7. Hvordan forholder du dig til det der sker ude i samfundet og bliver det afspejlet i den 

enkelte revisionsplanlægning på den pågældende kunde?  

Svar: 

A - Det er faktor som jeg bruger aktivt med f.eks. ejendomsbranchen, som jeg har mange 

kunder inden for. Hvad er renten, hvordan er priserne. Næsten hver dag er der nyt på 

ejendomsfronten. Jeg overvejer min revisionsstrategi om f.eks. værdiansættelsen af 

ejendomme er i orden. 

B – ikke noget specielt. 

C - Igen holder sig orienteret via diverse medier og ja, man har en viden om 

virksomheden og hvor de opererer henne. 

D - foretager mig ikke noget særligt, men sund fornuft. 

E - Forespørgsel direktion samt afstemning partner. 

F - Hvis jeg får kendskab til samfundsmæssige forhold som påvirker eller kunne påvirke 

mine klienter bruger jeg dette når jeg ifm. revisionen interviewer klienten. 

G - Jeg følger med ved hjælp af medier og tidsskrifter mv.  
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Andre eksterne forhold: 

8. I RS 315 under andre eksterne forhold nævnes recession som et punkt der kan overvejes. 

Er det et punkt du har som et særskilt punkt i din revisionsplanlægning? Eller er det blot 

en samlet vurdering i din samlede planlægning? Dokumenterer du de overvejelser du gør 

og hvordan? Bruger du f.eks. forbrugerprisindekset til vurderingen eller hvad ligger du til 

grund for jeres vurdering i planlægningsfasen?  

Svar: 

A - Recession er ikke et særskilt punkt, men er med i overvejelserne omkring den 

generelle going concern vurdering af selskabet/kunden. Ja, det bliver dokumenteret. 

B - Har løbende gennem hele processen. Har større fokus f.eks. hvor står banken i det. 

Hvor langt vil banken gå. Dokumenteret bliver det altid. 

C - En samlet vurdering men vi har en særskilt tjekliste i planlægningen, hvor vi 

overvejer going koncern, så jeg begge dele.  Måske den liste er for udførlig. Vi gør det 

men ikke godt nok. Det bliver et afkrydsningsskema, frem for at tænke sig grundigt om 

og skrive en konklusion. Ja det bliver dokumenteret. Prisindeks - nej 

D - Recession er ikke et punkt som jeg særskilt behandler i min planlægning, men vi 

fokusere på de påvirkninger som recessionen kan have på væsentlige elementer i 

årsrapporten. Ved beskrivelse af forståelsen af virksomheden skal relevante punkter 

beskrives, og handlingerne skal afspejles i de faktiske revisionsplaner. Dokumentationen 

er i orden. 

E - I 2008-årsrapporter har det været en samlet vurdering, men jeg er ret sikker på at 

2009-årsrapporterne, hvor recessionen har haft større indflydelse på P/L vil det være 

mere i fokus. Ja, dette dokumenteres.  

F  - Kun i perioder med recession behandles emne særskilt, ellers indgår det i den 

samlede vurdering. Dokumentation findes i form af regnskabsanalyse og interview med 

direktionen. Der benyttes ikke prisindeks eller lignende. Jo, det dokumenteres 

G – Recession behandles både særskilt under en going koncern vurdering, men afspejles i 

hele planlægningen. Jeg anvender ikke prisindeks eller lignende. Ja, det bliver skrevet 

ned i planlægningen. Prisindeks - nej 

 

9. Drøfter du, i forbindelse med revisionen, hvilke markeder kunden har opereret på i året 

og hvad dette har betydet? Mht. valutaudsving mv.  
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Svar: 

A - Ikke mere end normalt. 

B - Ja, hvis det er aktuelt. Har de afdækket deres valutarisiko, hvad er deres politik på 

området. Er det langtidskontrakter kunden har eller er det kortere – så gør jeg ikke noget 

særligt, da der ved disse ofte ikke er større risici. Da det måske er 30 dages betaling og 

den svenske kr. ikke svinger drastisk over en måned. Hvis der er lange kontrakter – i 

planlægning – følger projekterne – vurdere om der skal reserveres til tab. Vil skrive om 

ledelsen har forstået de valutarisici de har. Ligger der nogle tal hvor de har illustreret 

hvad der vil ske ved forskellige scenarier af kursudsving. – men hovedsageligt på større 

kunder. Drøfter det med kunden hvis det er væsentligt og om de har forstået de risici der 

er. På nye kunder får jeg spurgt til nye markeder i planlægningen men ved gamle kunder 

spørg jeg kun til det hvis jeg støder på det i fbm. Med udførelsen af revisionen, hvis der 

ikke er nogen indikationer eller planer om nye strategier om nye markeder mv. Noget 

andet kan jo også være hvis de opererer på markeder hvor det er kutyme med bestikkelse. 

C - Ja, det gør jeg, men den starter jo fra sidste års afslutning. Men på de fleste kunder 

opdager vi det først når vi kommer der ud. Typisk for de det er små kunder og så 

interviewer vi først når vi kommer ud til kunden og først får informationerne der. – 

eksempel hør A0035 – ca. 21.55. På større kunder hvor det har en betydelig risiko, ja så 

får vi det gjort. Klasse C der vil du have det med rente og valutarisiko i 

ledelsesberetningen. Eller i ejendomsselskaber hvis der er store udsving i renten mv. 

D - Ja, vi har altid fokus på handelsvilkår og kundetyper, brancher etc. 

E - Sjældent, og kun på de større kunder 

F - Ja, dette drøftes hvert år i relation til debitor / kreditor saldi m.v. 

G – Ja, det gør jeg 
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INTERVIEW 

Arten af virksomheden 

 

Virksomhedens aktiviteter: 

1. Gennemgår du virksomhedens aktiviteter hvert år med ledelsen?  

Svar: 

A - Nej ikke direkte, men spørger alligevel til det ved f.eks. lageroptælling samt revision 

af lager og omsætning. 

B - Nej ikke hvert år, men ved regnskabsmødet gør jeg og det er jo lidt planlægningen til 

det efterfølgende år 

C - Nej ikke i planlægningen. Der er det blot erfaringsmæssigt. Har ikke meget kontakt til 

kunden når vi planlægger, hvilket vi bør være bedre til, i hvert fald på de lidt større 

kunder. Det sker først når vi sidder hos kunden, men eftersom det er en dynamisk 

process, så er der jo heller ikke noget galt i at man korrigerer når man er ude hos kunden. 

Udvidelse af handlinger hør A0035 ca. 25.10  

D - Ja, vi skal forstå hvordan kunden driver sin virksomhed. 

E - Nej, planlægning ruller, men ofte er der en uformel drøftelse 

F – Ja 

G – Nej, men området bliver drøftet under den løbende revision 

2. Gennemgangen i år har den været ekstra uddybende grundet recessionen?  

Svar: 

A - nej 

B - Er noget mere opmærksom på om hvordan deres fremtid er og ude efter budgetter og 

hvor kapitalstærke de er. Hvem vil være med og er der likviditet. 

C - Nej ikke hvis det ikke vurderes at være nødvendigt i forhold til going koncern mv. 

D -  nej 

E - Både og alt efter kunde og impact 

F - Ja, typisk med gennemgang af opdaterede budgetter 

G - Nej 

 

 

3. Har du i planlægningen i år taget højde for hvilken kunde du har, dvs. om de har 

aktiviteter som kunne være forbundet med betydelige risici?  

A -  Ja helt klart. Going concern vurderingen er blevet meget grundiger. 
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B - ja 

C - Tager en selvstændig vurdering af alle kunder, så ja. 

D - ja 

E - ja 

F – ja 

G– Ja og især entreprenører, kunder med ejendomme, og kunder der investerer. 

4. I forbindelse med disse betydelige risici, har du så allerede i planlægningsfasen taget 

højde for hvilke reaktioner du vil gøre dig i din revision?  

a. Produkter og ydelser 

b. Kunder (sælges der til en hårdt ramt branche, forlænget kredittider mv.) 

c. Leverandører 

d. Udførelse af forretningen 

Svar: 

A -  ja, kunder og udførelse af forretningen 

B - Ja, men hvis kunderne har betalt til tiden og der ikke er noget at finde i forbindelse 

med drøftelse med ledelsen, så vil jeg ikke gøre yderligere. Hvis ikke… så spørg jeg til 

de forskellige kunder og om de er opmærksom på det. Men det vil jeg gøre altid, men er 

mere fokuseret på det i disse tider. Hvis der er nogen der har været nævnt i medierne eller 

har dårlig omtale så har jeg særlig fokus på dem. Er kredittiderne ændret osv. 

Leverandører – Carlsberg ændrede at de ikke længere vil betale med 30 dage men 60. 

Hvilket kan have stor betydning for den lille leverandør – likviditetsmæssigt. A0034 – 

42.54. I sær hvis meget er kundeafhængig. 

Beregner også ofte nulpunktsomsætning – for at se hvor det kan gå galt.  

C - Ja, men kan blive bedre til at få det dokumenteret i planlægningen. 

D – ja, men ikke i relation til recession 

E - Vi har været opmærksom på hvilke dokumenter, der som min. skulle indhentes, 

herunder budget, bankaftaler mm. 

F – THT - Ja, med hovedvægt på a og b 

G – Ja, hvilket ikke er usædvanligt, men vi har måske ikke været så gode til at planlægge 

yderligere revisionshandlinger grundet recessionen. 

5. Hvad har du været mest opmærksom på af risici indenfor virksomhedens aktiviteter?  

Svar: 

A - ??  

B - Se ovenstående 
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C -  -  

D - Pengebindinger og fornøden likviditet, samt påvirkning af aktivers værdier. 

E - Likviditet 

F - Ja, med hovedvægt på a og b jf. ovenstående spm. (produkter og kunder) 

G– Pengebindinger i form af lagre og debitorer, og påvirkning på aktivernes værdier 

 

6. Beder du om ledelsens skriftlige udtalelse om deres planer?  

Svar: 

A - Der hvor jeg ser en særlig risiko for going concern ja. Derudover er det primært kun 

drøftelser med ledelsen 

B- Nej – men får løbende til sendt bestyrelsesreferater, hvor jeg kan følge med i hvad der 

sker. Men igen hvor stor er kunden og hvor komplekst er det. 

C - Nej ikke rigtigt, men drøfter det mundtligt, f.eks. ved den løbende revision. 

D- nej 

E - nej 

F - Ja, men kun i meget få tilfælde – der hvor vi har ligget lige på kanten af et GC-

forbehold 

G - Nej 

Investeringer: 

1. Har du vurderet betydelige risici i recessionsperioder indenfor investeringer i 

planlægningsfasen? 

 Svar: 

A – Ja i relation til oplysninger fra sidste år. 

B - Hvis de har investeringsplaner, så drøfter jeg det med ledelsen – om drøfter om det 

stadig er aktuelt og er grundlaget der stadig for den pågældende investering. Er der stadig 

et marked. Er mere aktuelt i denne tid. Hovedsageligt store kunder. Små kunder – der gør 

jeg det i forbindelse med regnskabsmødet og dér spørge hvad deres plan for fremtid er og 

så skriver jeg det i min planlægning for næste år. A0034 – 50.02. Får oftest 

kvartalsbalancer så jeg løbende kan følge med. 

C - ja men ikke i forbindelse med recession. 

D – Ja, men jeg har ikke været ude for virksomheder der har gennemført betydelige 

investeringer under recessionen. Vurderingen baseres på sidste års revisionserfaringer og 

deltagelse i løbende møder med kunden. 

E - GG af likviditetsforhold kan have en afledt indflydelse herpå, så nogle gange. 
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F - Ja, hvis jeg har kendskab til investeringsplaner har dette indgået. 

G – Ja, men jeg har ikke haft særlige tilfælde under denne finanskrise, da de fleste ikke 

har foretaget investeringer eller tilbagetrukket planlagte investeringer. Så vurderingen er 

taget på hvad kunden løbende har oplyst ellers i sidste års erfaringer. 

 

2. Hvilke betydelige risici har du taget stilling til?  

a. Opkøb 

b. Værdipapirer 

Svar: 

A- JA – disse er faldet betydeligt iht. værdipapir. 

B - ja værdipapir (personlige konkurser) 

C - ja, især værdipapir (oplevet personlige konkurser), ejendomme 

D – værdipapirer, ejendomme 

E - Ejendomme (dagsværdi), bankengagement  

F - Forskning/udvikling – indtrængen på nye markeder – opkøb – gearede 

værdipapirinvesteringer 

G – Ejendomme, større produktionsmaskiner og værdipapirer (2 personlige konkurser 

grundet fald i værdipapirer) 

3. Har du spurgt ledelsen om deres investeringer i året samt de planlagte investeringer?  

Svar: 

A - Kun generelt en indsamling af informationer om hvor virksomheden vil bevæge sig 

hen i fremtiden. Hvordan ser kunden på fremtiden. 

B - Ja – se ovenstående spm. 1 i investering 

C - Ja, men oftest først ved udførelsen – hvilket så kommer med i planlægningen for det 

efterfølgende år. Vi gør det også ved kunder som vi ved erfaringsmæssigt investerer 

meget. 

D - Ja, men aktiviteten er som nævnt meget begrænset. 

E - Nej, ikke hvis likviditeten har været god, hvilket den har været hos de fleste 

(undtagelse er dog ejd. selskaber) 

F – ja 

G - Ja 

Finansiering: 

1. Har du vurderet betydelige risici i recessionsperioder indenfor finansieringen i 

planlægningsfasen?  
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Svar: 

A - Udvidelse af kreditter har ikke været muligt, ligesom lang største delen af kunderne 

er bedt om at reducere lån mv. Bankerne er efter min mening nøglen til at løse det hele op 

igen. 

B - Drøfter det løbende med kunderne – om de har deres kredit eller ej. Forespørg 

løbende samt vurderer hvad deres engagement er – igen får balancer og derved kan få 

nogle indikationer. 

C - Ja, men ikke dokumenteret 

D - Ja, mange af vores kunder er under stort pres fra deres pengeinstitutter og vi har 

vurderet om der er objektive grunde til at frygte en opsigelse af kredit. 

E -  Se ovenstående under investering. 

F - Ja, typisk er bankforhold blevet vurderet 

G – Ja da det er vigtigt at forstå finansieringsformen i virksomheden for at klarlægge de 

betydelige risici, men især i disse tider er dette område meget relevant. 

 

2. Hvad har du lagt vægt på af risici på finansieringssiden (uanset om der er i 

planlægningen eller revisionen)?  

a. Koncernstruktur  

b. Gældsstruktur  

c. Leasing  

d. Nærtstående parter (transaktioner med disse)  

Svar: 

A - Helt klart – hvor kommer pengene fra, men ikke så meget på nærtstående parter. 

(planlægning ruller men opdateres under revision) 

B - Leasing – kunderne ringer oftest og spørg hvad der er bedst. Jo, det er jeg 

opmærksom på. Hvis jeg ikke er ind over, vil jeg ringe til kunden når jeg ser det i 

balancen og drøfte det. (under revision) 

C - Ja, både leasing, især operationel leasing, koncernstruktur og gældsstruktur – men får 

det ikke altid dokumenteret lige godt. Hvilket vi godt kan blive bedre til. (under revision) 

D - Primært gældsstruktur og sikkerheder for gæld. ((planlægning ruller men opdateres 

under revision) 

E – ja helt klart alle (under revision) 

F - Gældsstruktur og investeringshensigter (planlægning ruller men opdateres under 

revision) 
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G – Koncernstruktur og gældsstruktur har været hovedområderne (planlægning ruller 

men opdateres under revision) 

3. Hvilke reaktioner har du taget på de betydelige risici?  

Svar: 

A – samtale med ledelsen, revurdering af revisionsrisikoen 

B – Møde ledelse 

C – Dybere forståelse ved at foretage yderligere revisionshandlinger i form af møder med 

ledelse og bank. 

D - Vurdering og drøftelse med ledelse, samt i nogle tilfælde direkte kontakt til 

kreditgiver. 

E - Indhentning af bankaftalt, alternativt undersøgelse alternativ finansiering sammen 

med kunde 

F - Ændret risikovurdering og revurdering af revisionsrisikoen, drøftelse med 

 ledelsen 

G– Drøftet med ledelsen, haft kontakt med banken, ændret risikovurdering 

4. Er virksomhedens budgetter rekvireret – er vi mere påpasselige med at modtage dem 

og bruge dem?  

Svar: 

A – ja de rekvireres hvis muligt, men analyseres ikke væsentligt 

B - Der hvor der ligger budgetter – så finder jeg ud af om de laver rullende budgetter og 

hvor de forecarster og vurderer om de følger op på det. – A0034 – 56.10. – får klarlagt 

hvordan og hvilke procedurer de har omkring det og så vil jeg skrive det i min 

planlægning. Hvis det ikke er pålideligt og bliver brugt i virksomheden, så vil jeg blot 

skrive i min planlægning at det er der men at jeg ikke vil bruge det og så begrunde det. 

C - Ja, men oftest bare en balance. Men oftest for dårlig til at bruge dem. 

D - I de større virksomheder har vi drøftet budgetter, men de fleste hovedaktionær 

virksomheder budgettere ikke. Der har vi set på forventet cashflow. 

E – Helt klart 

F - Ja til begge dele 

G– Har i større omfang bevidst rekvireret budgetter i disse tider, og har studeret dem 

mere kritisk end sædvanligt, men hos de fleste kunder udarbejdes der ikke budgetter. 

5. Er der udsendt advokatbrev – gør du det oftere i denne periode?  

Svar: 

A - Ja der udsendes advokatbrev. Dette gøres dog ikke oftere end tidligere. 
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B - Det er det samme – men sender dem ikke altid ud. 

C - Ja, men ikke oftere. Så vidt muligt, men ikke til dem der ikke har en fast advokat. 

D - Ja, fast rutine uanset recession. 

E - Ja, god skik, men klart mere opmærksom herpå 

F – nej 

G – Ja altid uanset recession 

 

6. Er ledelsens og bestyrelsens referater gennemgået?  

Svar: 

A – ja, altid men oftest ført under revisionen 

B - Ja, hvis de, forligger ellers drøfter jeg det løbende med kunden. 

C - Ja, hvis der er nogen. Er et selvstændigt punkt i planlægningen. Men oftest gør jeg det 

først inden jeg skriver under på regnskabet, hvilket er lidt dumt, da man jo kan have stor 

glæde af det allerede i planlægningsfasen. 

D - Ja, fast rutine, men først under revision 

E -  Ja hvor de foreligger.... 

F - Ja, som altid men oftest under revisionen og ikke planlægningen 

G – Ja altid, dog gennemgås de først under revisionen 

 

 

Regnskabsaflæggelse: 

1. Har du vurderet betydelige risici i relation til recessionstider indenfor 

regnskabsaflæggelse i planlægningsfasen?  

Svar: 

A - Der er selvfølgelig muligheden for at virksomheden ikke længere er going concern og 

derfor skal aflægge en anden type regnskab. Dette er nu sjældent. 

B - Ja, f.eks. ved varelager – møbler og tøj – hvad er dagsværdien?? Tøj – er det 

efterfølgende efter regnskabsåret solgt til det forventede. A0034 – 01.01.10 – f.eks. føtex 

– sadler om ved at få flere discount. Tages op til kostpris eller nettorealisationsværdien – 

er nettorealisationsværdien lavere – undersøge det. Biler – autoforhandler – lave tests på 

værdierne mv. Lager tid mv. Er nok bare særlig opmærksom i denne periode men gør 

ikke flere handlinger end tidligere. 

C – ja, altid 

D - Ja, specielt omtale af udvikling og risiko. 
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E - Forbehold eller supplerende oplysninger er brugt hyppigere grundet krisen og 

usikkerhederne. 

F – ja 

G – Ja, især revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis, optagelse til dagsværdi eller 

nettorealisationsværdi, omtale om bankengagement løbende vurdering 

 

2. Hvilke risici har du taget stilling til (alm. aktiver, ejendomme, debitorer, lager)?  

Svar: 

A - Primært ejendomme og debitorer i denne tid. Der er altid fokus på lager og om der er 

omsætning i lageret, så det er ikke nyt. Lidt mere fokus på nedskrivingstest af goodwill 

også. 

B - ja, se ovenstående 

C - Ja, alle som er nævnt, er netop det jeg har fokus på i denne periode, men gør det også 

når der ikke er recession. 

D - Alle de nævnte aktiver og alle de nævnte a-d nævnte forhold. 

E - Dagsværdireg. ejd. aktivering udviklingsomk., dubiøse debitorer 

F – alle de nævnte 

G – dagsværdi, ukurans, og tab 

 

a. Dagsværdi 

b. Nedskrivningstest 

c. Ukurans 

d. Tab 

 

Hvilke reaktioner har du taget på disse betydelige risici?  

Svar: 

A - ??? 

B  - Se ovenstående spm. 1 i regnskabsaflæggelse 

C - Foretager flere handlinger på de identificerede risici. 

D - Vi har dels sikret os at de anvendte værdier er forsvarlige efter vores opfattelse, og 

dels har vi for fast ejendom væsentligt udvidet den verbale omtale af ejendommene og de 

faktorer der indgår i værdiansættelsen. 

E - Har udvidet revisionen med yderligere handlinger 

F - Tilpasning af risikovurdering og revisionsrisikoen 
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G – udvidet omfanget af revisionen 

 

INTERVIEW 

Måling og kontrol af finansielle præstationer 

 

1. Rekvirerer du altid budgetter, nøgletal, konkurrentanalyser etc. som virksomheden 

måler sine finansielle præstationer ud fra?  

Svar: 

A - Nej ikke altid øvrige nøgletal mv., men ønsker dog altid budget hvis denne laves at 

virksomheden. 

B - Ja budgetter, ikke altid nøgletal og konkurrenterne. F.eks. tøjbranchen typisk avance 

2,5 – eller hvordan plejer avancen at være i de foregående år. 

C - Ja, men ikke konkurrentanalyser. Oftest balancer eller forecast eller sidste års 

regnskab da det er det sidste valide vi har. 

D - Ja, men de er sjældent tilgængelige i en professionel form når vi taler om små og 

mellemstore virksomheder. 

E - Ikke altid – desuden har ikke alle kunder opdat. budgetter. 

F - Nej, normalt kun budgetter 

G – Budgetter og nøgletal, men det er yderst sjældent at det foreligger i en form der er 

værd at analysere, da de som oftest ikke er udarbejdet professionelt nok. Desuden ser jeg 

på konkurrerende virksomheders regnskaber hvis kunden har rekvireret disse. 

 

2. Hvordan analyserer og reviderer du disse data?  

Svar: 

A - Primært regnskabsanalytisk revision – sammenholdelse til sidste år, nul-

punktsomsætning. 

B - Ja, ofte dækningsbidragsanalyse – og drøfter det med kunden og hvad er forklaringen 

på udsving. 

C - Jeg forholder mig kritisk til dem. Foretager en regnskabsanalyse, men kontrollerer det 

ikke. Ser det fornuftigt ud. Hvis det er et salgsbudget, så er det jo ikke det jeg bruger, 

men er det et økonomisk budget og ser det fornuftigt ud så bruger jeg selvfølgelig det. 

D - Der afstemmes i grove træk til det materiale som vi revidere. Forudsætninger 

vurderes og matematikken analyseres. 

E - Jeg sammenholder med sidste år og real. resultat efterfølgende. 
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F - Ved gennemgang med ledelsen og ved efterprøvning af forudsætninger 

G - Jeg sammenholder med sidste år og real. resultat efterfølgende. Endvidere ser jeg på 

om det udleverede budget svarer overens med mine og virksomhedens forventninger. 

 

 

3. Laves der kontrol af disse data, eller stoler du på de udarbejdede tal?  

Svar: 

A - Der laves som udgangspunkt altid en overordnet vurdering om tallene kan bruges til 

noget.  

B - Nej – men vurderer sammenhængen og hvordan det ser ud i forhold til tidligere år og 

få en forklaring af betydelige afvigelser til tidligere. 

C - Nej ikke nogen direkte kontrol 

D - Hvis de er væsentlige for vores revisionsbevis, så skal tallene kontrolleres. 

E - Sund fornuft, men som udgangspunkt stoler vi på budgettet. 

F – THT – de kontrolleres 

G – Jeg laver en hurtig kontrol af tallene i forhold til tidligere perioder, altså virker de 

realistiske i forhold til tidligere perioder men også i forhold til de forudsætninger som 

ledelsen har informeret om. Ellers ingen kontrol. 

 

4. Hvad har du gjort eller hvad vil du gøre hvis du får fornemmelsen af at virksomheden 

vil ”pynte” på tallene?  

Svar: 

A - Tager en snak med ledelsen om hvordan det ser ud og hvordan de har fået sådant et 

”godt” resultat. Under revisionen. 

B - Dialog med kunden – evt. skrive i planlægningen at det ikke vurderes at være 

realiserbare, men at det er drøftet med kunden mv. måske skrive det i protokol – hvis det 

er meget grelt – hvis man får en fornemmelse af at de fører nogen bag lyset – så protokol. 

Og igen hvem er tallene til – skal de bruge det til banken eller lignende. 

Managementletter – kan man også skrive det i. 

C - Piller pynten af ☺ Man ved godt hvor skoen trykker. Igen igangværende arbejder og 

bonuslønninger. Er der noget der skal vises til banken osv. Hvem er tallene til. Har altid 

fokus på det. Periodisering mv. skal der være særligt fokus på. Forbehold ved regnskab. 

Under revisionen 

D - Fjerner pynten eller tager forbehold. Under revisionen 
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E - Efterprøve og bede dem uddybe samenhold med efterfølgende resultater. Under 

revisionen 

F - Konfrontere ledelsen med forholdet og i yderste konsekvens tage GC-forbehold. 

Under revisionen 

G – Fjerner pynten ved snak med ledelsen eller tager forbehold, eller noterer det i 

protokollen hvis væsentligt. Gør ikke så meget ud af dette område ved 

planlægningsfasen, men snarere ved et tilfældigt møde med kunden eller under 

revisionen. 

 

5. Er I gode til at forespørge om der er medarbejdere der lønnes på baggrund af disse 

målinger?  

Svar: 

A - Helt ærligt - Nej. 

B - Nej, ikke hver gang men gennem kendskabet til kunden – men fastlægger hvem der er 

ansat og om de er timelønnet og funktionær ansatte og om der foreligger særlige aftaler, 

så ja på en måde, men gennemgår kun ansættelseskontrakter i udførelsen. 

C - JA – særskilt spørgsmål I vores planlægning.  

D - ja 

E - nej 

F - Ja, det er min vurdering 

G – Jeg er OBS på problemet, men handlingen udføres først under min revision af 

lønninger, medmindre jeg ved at der forefindes sådanne lønninger i virksomheden, 

hvorfor jeg bare ajourfører mig omkring emnet. 

 

6. Er der noget du er ekstra opmærksom på i recessionsperioder?  

Svar: 

A - nej 

B - Ja, men måske mere om hvis man har en meget betydelig medarbejder der er 

provisionslønnet og han så ikke får så meget i løn og man gerne vil beholde ham, så 

kunne det måske være at man skulle overveje om han stadig skal være provisionslønnet. 

Men ja jeg vil spørge om kunde. Nej der er jo test af forretningsgange – og interne 

kontroller. eksempel A0034 01.16.00, kunne måske godt have lidt mere fokus på det.  

C - Ja er ekstra opmærksom. Da man oftest er mere presset i disse perioder. 
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D - Virksomhederne er ofte afhængige af ekstern finansiering, og denne finansiering er 

ofte betinget af resultater, så i recession er vi opmærksomme på at der ikke pyntes på 

tallene. 

E - Budgetter, efterfølgende begivenheder og bankaftaler. 

F - Ja, der er nok meget :-) 

G – Ja er meget fokuseret på en virksomheds finansielle præsentation i disse tider, da 

mange virksomheder bruger tallene på at indhente låneaftaler i hus, for at få driften til at 

køre. 

 

 

INTERVIEW 

Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici  

1. Identificerer du mål og strategier og følger du op på det hvert år?  

Svar: 

A - nej 

B - Ofte er de ikke formaliseret, men jeg drøfter det med kunden. Men ja det gør jeg. 

Hvis jeg ved der ligger nogen strategiplaner eller handlingsplaner – der følger jeg op på 

det og ja der gør jeg det hvert år. Holder planen, hvilke tanker har de gjort sig. 

C - Ja, men alt efter hvor stor kunden er. Ved hjælp af interview med kunden. 

D - Nej, men vi udfordre ofte ledelsens forretningsmodel. 

E - ? Nej ikke formelt 

F – ja 

G – Nej, men de kunder jeg har, har heller ikke nedskrevne mål eller strategier, hvorfor 

det giver sig selv. Men hvis de havde ville jeg se på dem. 

 

2. Vurderer du forretningsmæssige risici indenfor de opstillede mål og strategier, og 

hvad kunne det være?  

a. Strategi: nye regnskabskrav 

b. Mål: nye produkter eller udvidelse af forretningen 

Svar: 

A – nej, ser ikke på området 

B - Ja, f.eks. nye produkter – er der lavet markedsundersøgelser – er der en køber – hvor 

gammel er markedsundersøgelser og holder den stadig. Det kan jo være ændret meget i 

denne periode. Ja dokumenterer i planlægningen. 
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C - Ja, men får det nok ikke dokumenteret så godt. 

D – Nej, men ja i forbindelse med deres forretningsmodel. Ja dokumenterer i 

planlægningen. 

E - Kun uformel snak med ledelsen og partner 

F – ja, produkter, udvidelse, lovgivning, Ja dokumenterer i planlægningen. 

G – Hvis jeg havde nogen, så ja. Det kunne være b: nye produkter, nye markeder, 

fremtidige finansieringsbehov. Nej er ikke så god til at få det dokumenteret. 

 

3. Er der nogen fokusområder indenfor mål og strategier du har haft i denne periode 

med recession?  

a. Lovgivningskrav 

b. Eksisterende og fremtidige finansieringsbehov  

Svar: 

A –  -- 

B – - finansieringsbehov 

C –  Ja, især finansieringsbehov 

D –  a- nej, b-ja 

E – - Budgetter og likviditetsbehov evt. procedurer vedr. budgetudarbejdelse 

F – - finansiering 

G – Ja finansieringsbehov 

 

INTERVIEW 

Virksomhedens interne kontrolelementer 

 

Kontrolmiljø: 

1. Får du spurgt virksomheden om deres kontrolmiljø? 

Nedenfor er oplistet hvilke områder der skal vurderes:  

• Kommunikation og opretholdelse af integritet og etiske værdier 

• Forpligtelse til kompetence (daglige ledelses overvejelser af kompetenceniveau for særlige job) 

• Deltagelse af den øverste ledelse 

• Den daglige ledelses holdninger og ledelsesstil 

• Organisationsstruktur 

• Tildeling af beføjelser og ansvar 

• Personalepolitik og praksis 
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Svar: 

A - Ja det synes jeg faktisk vi er gode til. 

B - Ja, men igen hvor stor er virksomheden. Igen små virksomheder – ingen større 

funktionsadskillelse. Drøfter om det stadig er som det var sidste år. Får et indtryk af, 

hvordan er kunden ved at besøge dem og se om det roder eller om det er meget 

strømlignet. Beskrivelse men kan ofte ikke basere din revision på det. Hvem kan sælge? 

Hvem kan betale? Hvem kan godkende?  Hvem kan købe? Eksempel A0034 01.28.00. 

Laver ofte en forretningsgangsbeskrivelse, hvis de ikke selv har dem. Hvem har fuldmagt 

og er der nogen der kan disponere alene.  

C - Ja, alt efter kundens størrelse. F.eks. ejerledet, så snyder de mest sig selv. Ellers ja, 

altid, men graden er vidt forskellig. 

D - Ja, men de anførte punkter er ofte lidt abstrakte når vi taler om små og mellemstore 

virksomheder. 

E - Ja, vi forsøger at tage en dialog herom hvert år. Det er dog ikke størstedelen af vores 

kunder hvor kontrolmiljøet og funktionsadskillelsen er mulig grundet deres størrelse, men 

i disse tilfælde kommer vi med anbefalinger.   

F – ja 

G – ja det vurderes gennem drøftelse med ledelsen, men dybden af spørgsmålene 

afhænger af virksomhedens størrelse 

 

2. Synes du at du får dokumenteret det i dine arbejdspapirer?  

Svar: 

A - Ikke altid lige godt, men vi er på vej. 

B - ja 

C - På store kunder – ja, små - nej 

D - Nej ikke direkte, men kontrolmiljøet ligger i baghovedet når vi planlægger vores 

revisionshandlinger. 

E - Ja hvis der er sket ændringer 

F – ja 

G – ja for det meste, men kan blive langt bedre til det. 

 

3. Hvornår identificerer du en virksomheds kontrolmiljø – i planlægningsfasen eller under 

selve revisionen?  

Svar: 
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A - Begge dele. Planlægningen bruger vi viden fra tidligere år og den 

informationsindsamling og under lbn revision og status revision testes disse. 

B - I planlægningen 

C - Ja, oftest på den løbende revision.  Men det skal jo være for at lette 

revisionsprocessen, og ofte i små virksomheder, kan vi ikke fæste lid til dem, hvorfor vi 

ikke gør brug af dem på de små kunder. 

D - I planlægningsfasen, men der kan opstå situationer under revisionsudførelse der 

ændre min opfattelse af virksomheden 

E - Ved ændringer under selve revisionen 

F - Det er en løbende proces, men hovedparten identificeres ifm. Planlægningen 

G – Under den løbende revision, hvor planlægningen for årets revision også ofte 

foretages. 

 

4. Gør du dig andre overvejelser i relation til krisetider og de deraf afledte forhøjede risici 

for besvigelser ol.?  

Svar: 

A - Nej egentlig ikke. Besvigelser har i lang tid været et fokus område, herunder både 

regnskabsmanupulation samt berigelse af aktiver. 

B - Ja, men det gør jeg altid. Igen - jeg svarer jo ja i kundeaccepten og derfor går jeg ud 

fra som udgangspunkt at det er i god lov og orden. Derfor vil jeg ikke gøre yderligere 

hvis der ikke er nogen indikationer. Men selvfølgelig hvis der lige pludselig ændres 

adfærd. 

C - Ja, ikke dem der tager af kassen, det gjorde de også før krisetider, men 

regnskabsmanipulation er der stor fokus på, på de 4-5 poster der er væsentlige. Så 

udvider man de stærke bevis typer. F.eks. saldomeddelelser på kreditorer også for at sikre 

at alle kreditorer er med det fulde beløb. 

D - Nej egentligt ikke. 

E - Ift. besvigelser synes jeg ikke vi gør i krisetiderne gør yderligere end vi plejer at gøre. 

F - Ja, risikoen øges hvis ledende medarbejdere eller ansatte i kassefunktion m.v. er i 

privatøkonomisk pressede situationer. 

G – Ja, der er da større fokus på det, hvis kontrolmiljøet er svagt og at den økonomiske 

situation er dårlig, så må der jo automatisk være større incitament til at manipulere med 

regnskabet og lignende. 
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Virksomhedens risikovurderingsproces 
1. Hvordan får du dokumenteret virksomhedens risikovurderingsproces? 
Svar: 

A – Drøfter det med ledelsen 

B – jeg tager en snak med virksomheden, igen afhængigt af størrelse og ellers det generelle 

kendskab til kunden. 

C – skriver det i min planlægning, hvis det har en væsentlig betydning. 

D - Nej ikke direkte, men virksomhedens risikovurdering ligger i baghovedet når vi 

planlægger vores revisionshandlinger. 

E – Jeg drøfter det med ledelsen og skriver det ned i planlægningen – ofte i forbindelse med 

branche forhold. 

F – Gør ikke noget særligt, men mindre det er en stor kunde, hvor det har stor betydning.  

G – Hvis det er væsentligt eller det er større kunder så drøfter jeg det med ledelsen og skriver 

det i mit planlægningsnotat. 

 
 

2.  Tager du nogen særlige hensyn i forbindelse med recessionen? 
Svar: 

A-  nej 

B – nej – stort set ikke 

C– Nej – men selvfølgelig hvis vi er ude i noget going koncern – er det da et forhold som 

også indgår, men jeg skriver ikke noget særligt. 

D - Nej ikke direkte, men kontrolmiljøet ligger i baghovedet når vi planlægger vores 

revisionshandlinger. 

E – Det gør jeg ikke 

F – ikke rigtigt. 

G – Jeg foretager ikke yderligere i denne periode. 

 

Informationssystem og kommunikation: 

5. Hvordan vurderer du om en virksomheds informations- og kommunikationssystem 

fungerer optimalt? 

En virksomheds informationssystem består af infrastruktur (fysiske forhold og maskinel), software, personer, 

procedurer og data. Informationssystemet, der er relevant for målene for regnskabsaflæggelse, og som omfatter 

regnskabssystemet, består af de procedurer, der er etableret til at registrere, behandle og rapportere 

virksomhedens transaktioner (og begivenheder og forhold) og opretholde ansvar for de relaterede aktiver, 

forpligtelser og egenkapital. Kommunikation omfatter at give en forståelse af individuelle opgaver og ansvar, 
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der er relevante for intern kontrol med regnskabsaflæggelse, og kan være udarbejdet som manualer for 

regnskabspraksis og regnskabsaflæggelse 

Svar: 

A – Spørg ledelsen 

B - Jeg tester deres it-system og spørg kunden. Meget individuelt hvilken kunder jeg 

sidder med. Generelt finder jeg ud af om den økonomiske rapportering fungerer. 

C - Ja, og vi har fået stor fokus på det i det seneste år – har også en tjekliste. 

D - Jeg sikre mig at jeg forstår hvordan virksomheden tjener penge, og hvordan den sikre 

måling af økonomisk aktivitet og effektivitet i dens handlinger. 

E - Tjek af EDB-systemets funktionalitet og ajourføring, adgangskontroller og lgn. 

F - Ved interview med ledelsen og ved generelle forespørgsler til om svagheder er 

identificeret. 

G – spørg ledelsen og drøfter hovedsageligt deres it-systemer og tester dem 

efterfølgende. 

 

6. Gør du noget særligt i forhold til dette område i krisetider? F.eks. ved risikoen for 

besvigelser gennem systemerne mv.?  

Svar: 

A -  

B - Det ved jeg ikke helt om jeg gør noget særligt, men er da opmærksom på det. 

C - nej, men tjekker op på hvem har adgang til systemet og back-up procedurer mv. men 

kun overordnet. Hvem kan lave om i systemet. Så er vi ude i om vi skal have fat i it-

revisorerne. Eks. Hør A0035 1.02.02. lønninger og kontroller. Når man opdager 

svaghederne rapporterer vi det til ledelsen og revurderer vores planlægningen og 

foretager yderligere handlinger. 

D - nej 

E - Nej ikke ved 2008 årsrapporterne, men måske ved planlægning af 2009 

F - Ja, der fokuseres ekstra på dette. 

G – nej ikke noget yderligere 

 

Kontrolaktiviteter: 

7. Hvordan får du afdækket hvilke kontrolaktiviteter der er i en virksomhed? 

Virksomhedens kontrolaktiviteter opstilles af ledelsen, hvilket er politikker og procedurer overfor 

virksomhedens ansatte, der skal sikre at væsentlige fejl opdages undervejs i processen. 

Svar: 
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A - Ved interview 
B - Ja, men hvis jeg har tillid til kunden så tester jeg dem først når jeg kommer ud til 

udførelsen af revisionen. 

C - Se ovenstående 

D - Ved spørgsmål og gennemgang af rutiner. I de virksomheder vi beskæftiger os med, 

er der ofte meget mangelfulde beskrivelser af procedurer og kontroller. 

E - Mundtlig forespørgsel til økonomiafdeling og direktion. 

F - Ved interview og ved gennemgang af nedskrevne forretningsgange. 

G – Gennem spørgsmål til ledelse og økonomiafdeling mv. 

 
8. Får du afprøvet dem?  

Svar: 

A - Mine kunder har sjældent skriftlige forretningsgange, hvorfor det ikke er dokumteret.  

B - Ja – se ovenstående. – også hvis der kommer nye medarbejdere – bliver de sat godt 

nok ind i det osv. – igen sikkert først når man er der ude – men så opdaterer jeg jo min 

planlægning. – får måske ikke altid tilpasset mine handlinger når jeg ændrer i 

planlægningsnotatet. 

C - Ja 

D - Hvis relevant, ja 

E - Hvor kontrollerne fungerer tager vi enkelte stikprøver, men ved flere af vores kunder 

fungerer de ikke 

F - ja  

G – ja, i det omfang det er relevant. 

 

9. Hvordan og hvilke kriterier bedømmer du ud fra om en virksomhed er It-afhængige eller 

ej? Svar: 

A - Hvilke it systemer de anvender og hvad kunden laver generelt. 

B - Vi har en tjekliste som jeg gennemgår. Er det et standard system – så er det blot 

forespørgsler til kunder. 

C - Vi har en tjekliste og ellers sund fornuft 

D - Jeg ser dels på i hvilket man anvender standard applikationer og i hvilket omfang 

man anvender specielt designede applikationer. Jeg vurderer endvidere om IT blot 

anvendes til registrering, eller om det anvendes ved frembringelse af virksomhedens 

ydelser. 
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E - Om de kan aflægge regnskab ved nedbrud og omkostningsomfanger af samme.  

F - ved kendskab til aktivitet og forretningsgange – ud fra brugen af IT og kompleksiteten 

heraf 

D – vurdere den enkelte kundes system om det er standard eller komplekst samt om det 

er en del af kundens forretningsgrundlag. Dette vurderes ved hjælp af en tjekliste. 

 

10. Hvad gør du hvis det vurderes at virksomheden er It-afhængig?  

Svar: 

A - Kan som udgangspunkt selv revidere de basis it, men kalder på eksperter ved 

komplicerede systemer. 

B – Sende IT-revisionen 

C – Kontakter vores it.revisor 

D – Så forsøger jeg efter bedste evne at afdække om det giver risiko i relation til 

væsentlige regnskabsposter. Det er sjældent at vi er i denne situation. 

E – Så foretages der yderligere handlinger mod hvorledes deres system fungerer 

F – vurderer risikoen for at dette truer virksomhedens GC, herunder vurderer back-up 

procedurer m.v. 

G – kontakter vores specialafdeling med IT-revisorer for en vurdering fra dem. 

 

11. Hvilke risici kunne der være tale om indenfor dette område?  

Svar: 

A  - -  

B –  Består virksomheden hvis ITén ryger eller brænder ned, kan man så starte op et 

andet sted. Hvor står serveren – kan man fortsætte. Eller lager f.eks. 

C – Se svar spm. 6 ovenfor 

D - Fejl i beregninger de påvirker regnskabsposter og nedbrud der kan true 

virksomhedens eksistens og dermed going concern. 

E - Se ovenstående   

F -  Se ovenstående 

G – hovedsageligt going concern 

 

12. Vurderer du dette område anderledes nu hvor vi har en recessions periode?  

Svar: 

A - Ikke anderledes. 
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B - nej 

C - nej 

D - nej 

E - Ikke konkret ved 08-årsrapporterne, men måske ved 09. 

F – nej 

G - Nej 

 

Overvågning af kontroller: 

13. Hvor ofte støder du på virksomheder som anvender overvågning af kontroller? 

Overvågning af kontroller er et betydeligt ledelsesansvar, da det skal vurderes om de nuværende 

kontroller virker efter hensigten og om de skal modificeres som følge af ændringer i 

virksomheden. 

Svar: 

A - Meget sjældent. 

B - Sjældent, det er ikke mange B  og C virksomheder af mine kunder der  f.eks. har en 

controller. 

C - Støder stort set aldring på det, men så er det oftest at it-revisor er ind over. A0035 - 

01.07.00 

D - aldrig 

E - Det er desværre ikke størstedelen. Flere kunder har kontroller, men regner med at de 

fungerer i dagligdagen. 

F - Der sker altid overvågning, men hvor overvågningen er effektiv og kan nedbringe 

vores revisionsrisiko er sjældent set 

G – Er ikke stødt på det endnu. 

 

14. Hvilke risici kunne der være tale om indenfor dette område?  

Svar: 

A - - 

B - ved det ikke rigtigt 

C - Se spm. 15 

D- -- 

E - Kontrollerne kunne være forældet eller mangelfulde. 

F - Besvigelsesrisici, herunder regnskabsmanipulation og personlig berigelse 

G- --  

15. Er der særlige risici på dette område i forbindelse med recession?  
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Svar: 

A - -   

B - ved det ikke 

C - Ja, f.eks. prisfastsættelse af varelager og er der så kontroller og bliver kontrollerne 

tilsidesat. Hør eksempel – A0035 - 01.09.00 risikoovergang ved fragt mv. kan få stor 

betydning. 

D - -- 

E - Tilsigtede og utilsigtede fejl vil få større konsekvens i krisetider. 

F – ja 

G – -- 

 

 

INTERVIEW 

RS 330, Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici 

 

1. Hvilke generelle reaktioner har du taget på de vurderede risici i relation til recession som 

du har fundet frem til under din planlægning? 

a. Præcisere overfor revisionsteamet nødvendigheden af at opretholde den 

professionelle skepsis ved indsamling og vurdering af revisionsbevis 

b. Tilknytte mere erfarne medarbejdere eller specialister ved opgaven 

c. Indlægge mere overvågning eller benytte højere grad af forudsigelighed i valg af 

yderligere revisionshandlinger, der udføres 

d. Ændringer af art, tidsmæssig placering og omfang af revisionshandlinger, 

eksempelvis ved udførelse af substanshandlinger ved årsafslutningen frem for 

under den løbende revision 

Svar: 

A – På større kunder har vi lavet mere overvågning af kundens kontroller, samt ændret 

revisionshandlingerne på den løbende revision, da nogen af handlingerne skal rykkes 

tættere på status som følge af den øgede risiko. Arten af handlinger er på visse områder 

ligeledes ændret. 

B – Mere skepsis, erfarne medarbejdere, tidsmæssig placering 

C - art, tidsmæssig placering og omfang af revisionshandlinger har klart ændret sig i 

planlægningen.  
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D – 2008 planlægningen er ændret i den dynamiske proces som følge af recessionen og 

videreført i 2009 planlægningen. Revisionshandlingerne er tilrettet herefter, bl.a. er 

omfang, tidsmæssig placering og erfarne medarbejdere mere essentielt i disse tider. Har 

præciseret at det er nødvendigt at være mere skeptisk i disse tider overfor mine 

medarbejdere. 

E - Planlægningen for 2009 kommer til at være en del anderledes end 2008 grundet den 

recession der opstod i 2008. Derved ændres fokus på tidligere omtalte områder, og 

dermed omfanget af ens revisionshandlinger. 

F - Mere erfarne medarbejdere er tilknyttet områder hvor der var betydelig risiko for fejl 

eller besvigelser. Omfanget og den tidsmæssige placering er ligeledes rykket for en del 

kunder. Omfanget er øget på områder som debitorer, ejendomme, og lager. 

G - For 2008 regnskaberne er planlægningen foregået som den plejer, men rettet til i den 

løbende proces som risiciene opstod undervejs i samfundet. Men for 2008/09 og 2009 

regnskaberne er planlægningen anderledes da men derved er mere opmærksom på 

risiciene og har været dem igennem for 2008. Jeg har bl.a. tilknyttet mere erfarne 

medarbejdere til områder som revision af ejendomme og rådgivning af kunden omkring 

værdipapirer, men jeg har også rykket den tidsmæssige placering af nogen 

revisionshandlinger tættere på status, dvs. før blev debitorer revideret  i okt/nov på en 

31.12. kunde, men for 2009 er denne revisions rykket til statusrevisionen i stedet for som 

løbende. Omfanget af ens revisionshandlinger er ligeledes øget på områder som 

debitorer, leverandører, lager og ejendomme. 

 

2. Hvilke revisionshandlinger har du foretaget som reaktion på risici for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau i recessionsperioden? 

Svar: 

A – Gennemgang af lånefaciliteter mv. med kunden. 

B - På større kunder hvor revisionen på nogen områder førhen kun har bestået af test af 

kontroller, er overvågningen og test af deres funktionalitet øget, ellers er 

revisionshandlingerne (arten) ændret til substanshandlinger hvis revisionsbeviset på test 

af kontroller ikke var godt nok, altså at vi var bange for at der kunne være sket snyd i 

systemerne. Hensættelser og igangværende er også i fokus. 

C – Jeg har bl.a. haft fokus på under- eller overvurdering af hensættelser på debitorer, 

som følge af manipulation med årets resultat. Ligeledes igangværende arbejder og 

hensættelser til eventualforpligtelser. Endvidere er omfanget af revisionen øget på lager 
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og debitorer og leverandører med henblik på stikprøvestørrelser. Alle rev.handlinger 

foretages efter status. 

D – På ejendomme har vi øget omfanget af vor revision og har udvidet området med 

yderligere revisionshandlinger end hidtil som følge af betydelig risiko for fejl i relation til 

værdiansættelse. Gennemgang af bankengagement med kunden. 

E – Omfanget er øget af f.eks. saldomedd. og kontrol af KN på debitorer, kontrol til 

kontoudtog på leverandører, stikprøvestørrelse på lager, stikprøvestørrelse på kunder med 

værdipapirer som hovedaktivitet. For kunder med handel med ejendomme er der 

foretaget yderligere revisionshandlinger end hidtil, da disse har været sværere at 

værdiansætte end tidligere.  

F – Jo højere risiko jeg vurderer der er jo mere pålidelig skal dokumentationen være. 

Dette kunne være debitorer hvor den tidsmæssige placering ændres til statusrevision og 

omfanget af revisionshandlinger øges, f.eks. større stikprøvestørrelse på 

saldomeddelelser, eller efterfølgende indbetalinger. 

G - Revisionen er rykket fra løbende til status på væsentlige og risikofyldte omårder, 

endvidere er omfanget af revisionen forøget, dette være sig test af kontroller, og 

stikprøvestørrelser. Gennemgang af en virksomheds hensættelser til tab på debitorer er 

gennemgået mere i dybden, og debitorerne er kontrolleret mere i relation til om de nu 

også er likvide da der har været en del konkurser. 

 

3. Har du ændret risikovurdering på nogen af dine kunder i recessioneprioden? 

Svar: 

A – Nej, dokumentation ja 

B - Ja, dokumentation ja 

C - Ja, dokumentation ja 

D – Ja, dokumentation ja 

E - Nej, dokumentation ja 

F - Ja, dokumentation ja 

G - Ja, dokumentation ja 

 

4. Har du haft kunder hvor der ikke kunne opnås et tilstrækkeligt revisionsbevis således at 

dette måtte resultere i et forbehold eller supplerende oplysning i revisionspåtegningen? 

Svar: 

A - Nej 
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B– Ja vedr. going concern 

C – Going concern både som supplerende og forbehold. 

D – Ja, dagsværdi af ejendomme og de deraf afledte effekter i relation til lånefaciliteter 

og going concern 

E – Værdiansættelse af ejendomme 

F – Ja med tanke på Going concern, dagsværdier af aktiver. 

G– Ja. Dette være sig i form af dagsværdien af et lager 
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9.3. Bilag 3 – Værdiansættelsesmodeller på ejendomme 

Værdiansættelsesmodeller 

Ved beregning af kapitalværdier baseret på diskonterede pengestrømme anbefales anvendt én af 

følgende to værdiansættelsesmodeller: 

• Normalindtjeningsmodel  

• Discounted cash flow (DCF-model).  

Normalindtjeningsmodel 

Ved normalindtjeningsmodellen udarbejdes et budget for det kommende år for den enkelte 

ejendom som udtryk for en ”normalindtjening” for ejendommen, dvs. udlejning af ikke-udlejede 

lokaler og forhøjelse til faktisk markedsleje indgår i normalindtjeningen, i det omfang dette 

forventes på sigt, og en køber vil acceptere dette i en handelssituation. Denne normalindtjening 

divideres med et afkastkrav, hvorefter ejendommens kapitalværdi er beregnet. 

Den beregnede kapitalværdi tillægges eller fratrækkes for følgende forhold, som der ikke er taget 

højde for i normalindtjeningen: 

• Fradrag for tab af lejeindtægt på ikke udlejede arealer, indtil forudsat udlejning påbegyndes  

• Tillæg/fradrag for reguleringer til markedsleje for perioden, indtil reguleringerne foretages  

• Fradrag for istandsættelser, udskudte vedligeholdelser eller andre investeringer, som er en 

forudsætning for at opnå den leje, som indgår i normalindtjeningen  

• Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægter af modtagne lejerdeposita og 

forudbetalinger.  

Link til model for Normalindtjening 

Discounted cash flow (DCF-model) 

I den cash flow-baserede model udarbejdes et budget for de kommende 5-10 år for at beregne det 

årlige frie cash flow på ejendommen. Det sidste år i budgetperioden udtrykker terminalperioden, 

som er ejendommens ”langsigtede årlige cash flow”. Kapitalværdien for ejendommen 

fremkommer ved at tilbagediskontere ejendommens årlige frie cash flow til en nutidsværdi. 
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Cash flow modellen er mindre statisk end normalindtjeningsmodellen, hvilket medfører, at 

pengestrømmene indlægges i modellen på det tidspunkt, de forventes, herunder også 

investeringer. Dermed er der ikke behov for at foretage tillæg eller fradrag til den beregnede 

kapitalværdi, når cash flow modellen anvendes. 

Link til model for Discounted Cash Flow 

 

 



 
 

152

9.4. Bilag 4 – Eksempler på forretningsmæssige risici ved going concern overvejelser 

FSR har primo 2009 udsendt et notat til foreningens medlemmer om udfordringerne i forbindelse 

med årsrapporten 2008. Her opregnes der en 

lang række eksempler på eventuelle begivenheder og omstændigheder, som kan påvirke revisors 

vurdering af going concern. De fleste af disse eksempler 

er hentet direkte fra RS 570. Nogle af eksemplerne er dog ikke hentet fra denne standard. Der er 

tale om følgende eksempler: 

• Virksomheden har tidligere haft vanskeligheder med at opnå eksterne finansielle kreditter 

og/eller overholde de dermed forbundne betingelser 

og klausuler. 

• Låneaftaler eller tilsagn indeholder bestemmelser om dækning for gælden – såkaldte debt 

covenants – eller subjektive bestemmelser (for eksempel 

en klausul om væsentlig negativ udvikling), som udløser tilbagebetaling. 

• Virksomheden har overtrådt nogle af de betingelser eller klausuler, som øger risikoen for, at 

kredit- eller lånerammerne bliver trukket tilbage eller 

ikke vil blive fornyet. 

• Kreditfaciliteter skal fornyes det følgende år. 

• Ledelsen har ingen ”plan B”, såfremt de nuværende faciliteter ikke skulle blive forlænget. 

• Kreditter har sikkerhed i aktiver (for eksempel fast ejendom), som er faldet til en værdi, som 

ligger under kreditrammen. 

• Der er betydelig tvivl om den finansielle styrke hos virksomhedens bankforbindelser. 

• Finansieringen skaffes af et syndikat af banker og andre finansielle institutioner, og der er tvivl 

om levedygtigheden af en eller flere af syndikatets 

medlemmer. 

• Betingelser eller klausuler ved fornyet finansiering er ændret og bliver mere vanskelige at 

overholde (for eksempel højere renter eller provisioner). 
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9.5. Bilag 5 – Forslag til standard  

Nedenstående spørgsmål er et forslag til spørgsmål som skal gøre det nemmere for revisor, at 

ajourføre sig i planlægningsfasen om klienten. Den enkelte revisor skal derfor selv vurdere, om 

spørgsmålene er relevante for hans/hendes klient. 

 

Branche 

- Er markedsforholdene i jeres branche ændret? 

- Opererer i stadig på de samme markeder eller er der kommet ændringer til disse? 

- Er der kommet ændringer i jeres konkurrencemæssige situation? 

- Hvordan er efterspørgslen på jeres produkter nu og hvordan forventer I den vil være i 

fremtiden? 

 

Virksomhedens art 

- Producerer I nye produkter eller ydelser? 

- Har I eller vil I foretage nye investeringer? 

- Er jeres finansieringsbehov ændret? 

- Er det stadig den samme gældsstruktur? 

- Er I afhængige af nogen større debitorer eller leverandører? 

 

Mål og strategi 

- Har I stadig den samme strategi? 

- Har I opnået nogen af jeres mål i det forgangne år og hvilke? 

- Har I stillet jer selv nye mål og hvilke? 

 

Måling og kontrol af finansielle præstationer 

- Har I bonusaflønnede medarbejdere? 

- Hvad måler I jeres resultater ud fra? (budgetter, balancer etc.) 

- Hvad anser I som succeskriterier? (overskud, nøgletal, dækningsgrad etc.) 

 

 

 

 

Virksomhedens interne kontrolelementer 
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- Kontrolmiljø 

a. Hvad er ledelsens holdning til kontroller på arbejdspladsen? (f.eks. beføjelser og 

ansvar) 

- Virksomhedens risikovurderingsproces 

a. Har I en rutine der er med til at opdage risici/fejl i jeres kontroller? 

- Informations- og kommunikationssystem 

a. Hvilke procedurer har I ved regnskabsaflæggelsen? (f.eks. hvem skal vurdere 

værdien af en regnskabspost som kunne være i relation til skøn, og hvem 

godkender hvad) 

b. Har I nedskrevne beskrivelser af hvor indtægter og udgifter skal bogføres for at 

sikre kontinuitet? 

- Kontrolaktiviteter 

a. Hvad er jeres back-up procedurer? 

b. Har I funktionsadskillelse i administrationen? 

c. Har alle medarbejdere deres eget bruger-id? 

- Overvågning af kontroller 

a. Hvem følger op på poster, som afviger fra det normale/forventede? 

b. Hvor ofte sker denne opfølgning? 

 

 


