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Abstract

In recent years, we have seen dramatically increased focus on the auditor's role and responsibility in

connection with business bankruptcy. This is partly due to several major business bankruptcies, partly due to

the gap between public expectations and the auditor's actual responsibility.

The above gives rise to questioning the auditor's actual role and responsibility with respect to assessing the

going concern of a business, while at the same time examining how good the auditor actually is at making

this very assessment.

In order to answer the above questions, we have prepared a hypothesis which generally seeks to establish

how good the auditor is at predicting bankruptcies. We seek to answer the general question of the hypothesis

through a number of sub-questions which are related to the relevant theory as well as to an analysis of all

bankrupt businesses in Denmark in 2014.

We have primarily found the relevant theory in applicable regulation as well as in the International Standards

on Auditing (ISA) which form the basis of the auditor's work. Moreover, we have procured articles and

analyses prepared by the Danish Business Authority as well as FSR - Danish Auditors, which is the professional

association of Danish state authorised public accountants.

The analysis of bankrupt businesses in Denmark in 2014 has been prepared on the basis of a representative

sample distributed proportionally on the various judicial districts in Denmark. We have obtained financial

statements of the analysed businesses for 2014. The analysis prepared showed that, other things being equal,

the auditor is good at predicting bankruptcies. This conclusion is based on the fact that in 73% of the cases

concerned the auditor has predicted a bankruptcy and has issued an appropriate auditor's report on the

financial statements in question. To obtain an understanding as to whether it is sufficient that the auditor

predicts bankruptcies in about seven of ten cases, the analysis also includes an examination of the 27% of

the businesses whose bankruptcy the auditor did not predict, rendering in most cases an unqualified opinion.

The analysis prepared has been compared with similar studies from previous years. The comparison has been

made to get an indication as to whether the increased focus on the auditor's role and responsibility in relation

to going concern has resulted in more auditor's reports with emphasis of matter clauses or qualifications,

and whether these have substance or are merely a result of the auditor's wish to “take precautions” to an

even higher extent than previously.
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1. Indledning

Der har i de seneste år, primært siden den finansielle krise, der ramte store dele af verden, været et øget

fokus på revisors rolle og ansvar i forbindelse med virksomheders konkurs. Dette betyder at hele emnet

”going concern” er blevet et centralt diskussionspunkt i hele debatten omkring revisors rolle og ansvar, der

stadig er mellem dels offentligheden, revisorerne selv og de offentlige myndigheder.

Erhvervsstyrelsen skriver på baggrund af Revisortilsynets redegørelse, om resultaterne af udførte

kvalitetskontroller de seneste år følgende:

”Det nuværende økonomiske klima i Danmark og Europa medfører, at revisor fortsat skal have øget fokus

på going concern, når der udføres revision af regnskaber. Hvis forudsætningen om fortsat drift ikke er til

stede i en virksomhed, eller der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal

dette være afspejlet i virksomhedens regnskab af hensyn til regnskabsbrugerne. Revisor er offentlighedens

(og virksomhedens) garant for, at regnskabsbruger kan fæstne lid til, at virksomhedens regnskab afspejler

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det er derfor vigtigt, at revisor udfører og dokumenterer

tilstrækkeligt arbejde vedrørende virksomhedens forudsætning om fortsat drift (going concern) og sikrer, at

der bliver afgivet forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåtegningen,

når dette er påkrævet1”.

Det fremgår tydeligt af ovenstående udtalelse, at der fortsat skal være større opmærksomhed på going

concern, men er problemet i virkeligheden, at man reelt ikke er helt klar over hvad revisors rolle egentlig er.

Det er almen kendt at der er en forventningskløft mellem hvad offentligheden forventer af revisors arbejde,

og hvad revisor egentlig er påkrævet at udføre af arbejde. Netop denne forventningskløft går igen i forhold

til going concern. Samtidig kan det diskuteres om forventningskløften mellem offentligheden og revisor

underbygges af lovgivningen om revisors arbejde i relation til going concern, eller om også lovgivningen giver

anledning til en forventningskløft.

Erhvervsstyrelsen påpeger at revisor skal sikre sig, at passende omtale af going concern medtages i

regnskabet, såfremt dette er relevant. Som det fremgår af gennemgangen af krav til revisor i nærværende

afhandling, kan kravene til revisor i relation til omtale af going concern, dog være svære at tyde, og

1 Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9, A. Bisgaard og Jesper Seehausen, 2009, Going concern - en undersøgelse af de seneste

årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber
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manglende præcisering og konkrethed i de handlinger revisor påkræves kan give anledning til at revisor netop

ikke vælger en passende omtale af going concern i regnskabet.

I sammenhæng med ovenstående vil det være interessant at diskutere den fortsatte lempelse af

revisionspligten i Danmark. I dag har en lang række virksomheder, der opfylder størrelseskravene, mulighed

for at vælge imellem følgende hvis de vælger at have en revisor tilknyttet; en assistanceerklæring, der ikke

giver nogen form for sikkerhed, en reviewerklæring, der giver en lav grad af sikkerhed, en udvidet

gennemgang erklæring, der giver mellem grad af sikkerhed og en revisionserklæring, der giver høj grad af

sikkerhed. At give virksomhederne mulighed for at vælge en erklæring, der kræver langt mindre arbejde af

revisor, og dermed giver mulighed for en besparelse, kan umiddelbart virke som en bjørnetjeneste. Langt

størstedelen af virksomhederne i Danmark, har været negativt påvirket af den finansielle krise, så de tager

gladelig imod en mulighed for at spare på revisors honorar, men samtidig siger de farvel til muligheden for

at få kvalificeret rådgivning fra revisor. Og netop denne manglende mulighed for rådgivning kan have stor

betydning for virksomheder, hvor økonomien ikke er hvad den har været.

Som nævnt ovenfor, er en revisor ikke længere en der blot leverer en revision og et regnskab, revisor er i

langt højere grad blevet virksomhedernes faste rådgiver. Mange revisorer sidder i dag i store huse, hvor det

er muligt at trække på en lang række faglige kompetencer, og man vil således have mulighed for, som kunde

hos en sådan revisor, at udnytte alle disse faglige kompetencer, uden at have fem forskellige rådgivere. Netop

dette glemmer mange virksomheder. For mange opfattes revisor og hans arbejde stadig blot som et krav i

lovgivningen og som en omkostning. Denne noget negative opfattelse ønskes, både af revisor og af de

offentlige myndigheder ændret til det bedre, således at revisor anses som værende værdiskabende for

virksomheden.

Nærværende afhandling ønsker at sætte fokus på revisors arbejde med going concern samt rapportering

heraf i regnskabet. Det ønskes undersøgt hvor god revisor i 2014 har været til at forudse konkurser, samt

hvor god revisor burde være til at forudse konkurser. I sammenhæng med disse undersøgelser, indeholder

afhandlingen en diskussion af nuværende krav til revisors rapportering samt hvordan disse kunne se ud for

at tydeliggøre og præcisere krav til revisor, dels over for revisor selv, men i særdeleshed også over for

offentligheden.
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2. Problemformulering

Som nævnt i afhandlingens indledning er offentlighedens, herunder også de offentlige myndigheders fokus

på going concern øget væsentligt de seneste år. På baggrund heraf ønsker vi at undersøge hvorfor dette

fokus er opstået, samt om revisor lever op til de øgede krav, der er fra offentligheden. I sammenhæng hermed

ønsker vi at undersøge om revisor reelt skal leve op til de forventninger offentligheden har, eller om

lovgivningen stillet noget mere lempelig krav til revisors arbejde sammenlignet med de forventninger

offentligheden har til revisors arbejde.

Yderligere ønsker vi at undersøge hvor stor værdi revisors arbejder giver virksomhederne. Hvad betyder

revisors arbejde for virksomhederne i Danmark, og formår virksomhederne at udnytte alle revisors

kompetencer. Revision er i sin tid indført som en lovpligtig foranstaltning, og skulle sørge for regulering af

virksomhedernes regnskaber, men hvordan hænger dette ønske om regulering sammen med lempelserne i

forhold til hvem, der påkræves at have en revisor. Som beskrevet i indledningen har en lang række

virksomheder i Danmark, i dag mulighed for at vælge en erklæring fra revisor, der giver langt mindre

sikkerhed end den kendte revisionserklæring samt helt at fravælge bestand fra en revisor. Og netop dette

fravalg vælger mange.

I forlængelse af ovenstående ønsker vi at undersøge, om revisors arbejde og rådgivning, kan hjælpe

virksomheder med at forebygge konkurser. Ligeledes ønsker vi at undersøge om revisors arbejde og

rådgivning, modsætningsvis kan være skadende for virksomhedens, hvis revisor ikke udfører sit arbejde godt

nok. Det øgede fokus på revisor og hans arbejde i relation til going concern, vil muligvis presse nogle til at

give en påtegning, der måske ikke er helt efter bøgerne. Revisor er i flere situationer, hvor store virksomheder

er gået konkurs, blevet hængt ud i medierne, og for at undgå dette kan det tænkes, at revisor hellere giver

en supplerende oplysning for meget, end for lidt.

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, er følgende problemformulering opstillet, med tilhørende

underspørgsmål.
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Hvor god er revisor til at forudse konkurser, i forhold til hvor god revisor burde være, og hvor god er revisor

til at rapportere korrekt om going concern i virksomhedernes regnskaber?

For at besvare ovenstående hovedproblemstilling har vi opstillet følgende underspørgsmål:

• Hvornår er en virksomhed going concern?

• Hvilke krav stilles til revisors arbejde i relation til vurdering af going concern?

• Hvordan skal revisor rapportere om going concern, dels til virksomhedens ledelse, dels til

regnskabsbruger?

• Hvor god var revisor i 2014 til at forudse konkurser?
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3. Afgrænsning

Nærværende afhandling søger at undersøge om revisor kan forudse going concern og afrapportere dette på

en passende måde i virksomhedens regnskab. Den bagvedliggende teori er gennemgået, men det skal

bemærkes, at afhandlingen ikke omhandler going concern som begreb, dvs. at der er medtaget relevant teori

om going concern, der vurderes passende og tilstrækkelig for forståelsen af afhandlingens problemstilling.

I forbindelse med analysen af konkursramte virksomheder, har vi valgt at afgrænse os fra virksomheder

drevet i personlig form. Det vil sige, at vi udelukkende har analyseret konkursramte virksomheder, drevet i

selskabsformerne, ApS og A/S. Baggrunden for at fravælge personlige virksomheder er, at det vil være svært

at sammenligne virksomheder i personligt regi med virksomheder i selskabsform. Både det driftsmæssige,

herunder den påtagede risiko af ejeren og eller ejerne samt forholdet til revisor afviger væsentligt fra

hinanden, og herudover er det ikke et lovkrav at regnskaber for virksomheder drevet i personligt regi

offentliggøres ved indsendelse til Erhvervsstyrelsen. Vi mener på baggrund heraf at afhandlingen vil blive

mere konkret ved en afgrænsning fra virksomheder drevet i personligt regi.

Nærværende afhandling tager udgangspunkt i konkursramte virksomheder. Det primære fokus vil således

være på virksomheder, der er gået konkurs, og ikke på dem, der blot har haft en påtegning med enten

supplerende oplysninger eller forbehold. Der er taget udgangspunkt i virksomheder, der gik konkurs i 2015,

herunder fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2015. Vi har medtaget alle virksomheder hvor

konkursdekret er afsagt i 2015.

Revisors kommunikation i forhold til going concern problemer sker både intern og ekstern. Nærværende

afhandling omfatter kun en undersøgelse af de informationer, vedrørende de konkursramte selskaber, der

fremgår af revisors erklæring i selskabernes senest aflagte årsrapporter. Derfor vil revisors interne

kommunikation ikke blive gennemgået da denne ikke er offentligt tilgængelig.

Going concern som begreb findes udelukkende i regnskabs- og revisionsretten. Det vil således primært være

disse retsområder, nærværende afhandling tager stilling til. Andre væsentlige og relevante retsområder som

f.eks. selskabsretten, konkursretten og erstatningsretten vil kort blive berørt, men ikke nærmere

gennemgået. På trods af, at going concern som begreb ikke eksisterer i førnævnte retsområder, er der en

række forhold inden for disse retsområder, der overordnet har en klar sammenhæng til going concern. På

baggrund heraf, vil retsområderne, og disses sammenhæng kort blive præsenteret i et særskilt afsnit.

Udeladelsen af en nærmere gennemgang af selskabs-, konkurs- og erstatningsretten vurderes ikke at have

betydning for afhandlingen og konklusionen på den opstillede problemstilling.
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Tilsvarende, at nærværende afhandling ikke nærmere omhandler erstatningsret, vil der ikke blive taget

stilling til det ansvar, der ligger efter en afsluttet revision. Det vil sige at der ikke vil blive taget stilling til

ledelsens eller revisors ansvar, i en situation, hvor der er afgivet en forkert påtegning eller hvor en

virksomhed er gået konkurs. Vi mener ikke at udeladelsen af erstatningsretten vil have væsentlig påvirkning

på konklusionen.

Ved gennemgang af revisors ansvar, er det forudsat, at alle indledende handlinger i revisors arbejde i relation

til kunderne, herunder f.eks. kundeaccept, er opfyldt. Derfor indeholder afhandlingen ikke et afsnit om

revisors indledende handlinger, der skal udføres i forbindelse med en revision.

Det skal bemærkes, at der flere steder i den revisionsretlige regulering henvises til god revisorskik. Eftersom

at denne bl.a. fastsættes ud fra domstolenes afgørelser af disciplinæransvaret, vil definition af god revisorskik

ikke blive gennemgået i afhandlingen.

Da de konkursramte selskaber, alle anvender Årsregnskabslovens2 begrebsramme, vil regulering i forhold til

revisor kun blive gennemgået i forhold til denne.

I forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen, er der opstået nye problemstillinger, der er afledt af

undersøgelsen af konkursramte virksomheder. De nye problemstillinger er delvist gennemgået i analysen,

men primært medtaget som en del af perspektiveringen, således at fokus i analysen fortsat er på den

overordnede problemstilling.

Vi mener ikke at vores afgrænsning har væsentlig betydning for afhandlingen og konklusionen på den

opstillede problemstilling.

2 Efterfølgende kaldet ÅRL
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4. Metode

Metodeafsnittet har til hensigt at beskrive og redegøre for hvordan afhandlingen er bygget op. Afsnittet

gennemgår både de metodiske til- og fravalg. Nedenfor er afsnittets punkter præsenteret.

• Valg af tema

• Målgruppe

• Kilder og kildekritik

• Forudsætninger for opgaven

4.1. Valg af tema

Idet vi begge arbejder som revisorer for et stort revisionshus, er vi igennem vores arbejde bekendt med hele

problemstillingen omkring going concern. Derudover har vi begge været i branchen siden 2010, og har

således oplevet udviklingen i behandlingen af going concern og de krav, der stilles til revisors arbejde og

rapportering.

I forbindelse med valg af emne blev vi bekendt med en analyse3 udarbejdet af FSR og Beierholm i 2012.

Analysen undersøger hvor god revisor er til at forudse konkurser, og dermed i hvor mange tilfælde revisor

har oplyst om evt. going concern problemer i sin påtegning på et givent regnskab.

Analysen konkluderer at revisor i 60 % af de konkursramte virksomheder, har indført enten en supplerende

bemærkning eller et forbehold vedr. netop going concern. Samtidig konkluderer analysen, at denne procent,

også for de konkursramte virksomheder, lyder på 78 %, når der er tale om supplerende bemærkninger og

forbehold generelt.

Efter gennemgang af førnævnte analyse og konklusion, stod vi tilbage med et spørgsmål om, om denne

procent på 60, var den rigtige. Kan det passe, at revisor i 6 ud af 10 tilfælde skal forudse en konkurs. Kan det

passe, at hver fjerde konkurs er så uventet, at revisor på ingen måde igennem hans arbejde med

virksomheden, har haft mulighed for at blive bekendt med disse forhold. Netop disse spørgsmål har givet

anledning til vores opstillede problemformulering, der præsenteres i afsnit 2.

3 Analyse: Going concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift
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4.2. Metode beskrivelse

Nærværende afhandling er overordnet inddelt i to dele, herunder en teoretisk del og en analytisk del. Den

teoretiske del er af beskrivende karakter, og tager udgangspunkt i relevant teori på området. Den analytiske

del tager udgangspunkt i en analyse af en stikprøve af alle konkursramte virksomheder i Danmark i 2014.

Afhandlingens første del, den teoretiske del, er af beskrivende karakter, hvilket betyder, at det er en

struktureret gennemgang af relevant teori på området, gældende lovgivning og regulering samt herudover

en gennemgang af teori på andre retsområder, der vurderes at give læser en bedre forståelse. Det er

naturligvis ikke al teori på området, going concern, der er medtaget i afhandlingen, men udelukkende teori,

der vurderes relevant og tilstrækkeligt for, at læser har den fornødne viden til at kunne forstå afhandlingens

problemfelt.

Afhandlingens anden del, den analytiske den, tager udgangspunkt i en stikprøveanalyse af konkursramte

virksomheder i Danmark i 2014. De anvendte data er af sekundær kvantitativ karakter, hvilket betyder, at de

ikke er bearbejdet før den udarbejdede analyse.

Ud fra disse data er der udtaget en repræsentativ stikprøve. Der henvises til afsnit 4.5. for yderligere

gennemgang af den udvalgte stikprøve. Den repræsentative stikprøve, fordelt forholdsmæssigt på retskreds

i Danmark, gør det muligt at drage konklusioner på baggrund af analysen. Yderligere vil det være muligt at se

tendenser i branchen ud fra stikprøveanalysen.

4.3. Målgruppe

Afhandlingens målgruppe er til dels andre i branchen, dvs. revisorer, men også offentlige myndigheder, der

arbejder inden for revisorbranchen. Vi mener, at problemstillingen er relevant for både revisorer, men i

særdeleshed også for de myndigheder og branchegrupper, der løbende søger at tydeliggøre og præcisere

revisors ansvar og rolle i forhold til offentligheden.

I afhandlingen indgår der en række vendinger og fagtermer, der er alment kendt i branchen. Det forventes

at læser er bekendt med disse, og det er således udelukkende såfremt fagtermer og vendinger har væsentlig

betydning for forståelsen af afhandlingen, nogle vil blive forklaret i afsnit 4.4 ”forudsætninger for opgaven”

samt afsnit 5, hvor alle relevante forkortelser fremgår.
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4.4. Kilder og kildekritik

Til beskrivelse af gældende teori på området, er der taget udgangspunkt i sekundære kvalitative kilder. Der

er således taget udgangspunkt i relevant lovgivning, herunder revisors retningslinjer ved revision, samt i stor

grad Årsregnskabsloven samt Revisorloven4. Der er ved relevans inddraget regulering, der anvendes i tillæg

til lovgivningen. Ligeledes er relevante udtalelser, notater samt artikler fra branchen anvendt. Relevant

faglitteratur er inddraget, hvor det var nødvendigt.

4.5. Forudsætninger for opgaven

For at undgå misforståelser af anvendelsen af begreber og forudsætninger i nærværende afhandling,

fastlægges varianter af forskellige termer, der er anvendt.

Going concern og fortsat drift er den engelske og danske betegnelse for virksomhedens evne til at kunne

fortsætte deres drift. Det engelske begreb going concern er alment anvendt i revisions branchen og i det

danske sprog, begge begreber anvendes i flæng i udarbejdelsen, uden det har betydningsmæssig effekt.

Begrebet virksomhed er mere omfattende end selskab. Vi har afgrænset os til at vi udelukkende arbejder

med selskaber (A/S og ApS). Omtale af henholdsvis virksomheder og selskaber har som følge af denne

afgrænsning samme betydning i udarbejdelsen.

Vores undersøgelse af de konkursramte selskaber er fortaget som stikprøver af alle konkurser offentliggjort

i Statstidende i 2015. Dette data er modtaget fra www.konkurser.dk, de opdaterer dagligt deres oplysninger

om konkurser med oplysninger direkte fra Statstidende. Vi har vurderet at denne kilde er pålidelig og vi

mener således at populationen, hvorfra vi har udtaget en stikprøve er fuldstændig. Det betyder derfor

samtidig at vi vurderer at den anvendte stikprøve er repræsentativ.

Den anvendte stikprøvestørrelse er beregnet ud fra en model, der er udarbejdet af www.aspekt.dk. Modellen

er undersøgt ved gennemgang af andres brug af denne, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Ved beregning via modellen, skal der indtastes et konfidensniveau5, konfidensinterval6 samt størrelsen på

den population, man ønsker at strikprøveteste. Herefter beregnes en stikprøvestørrelse, der vurderes at

være repræsentativ nok til, at det er muligt at udtale sig om observationer og tendenser inden for det valgte

niveau.

4 Efterfølgende kaldet RL
5 Konfidensniveau: sandsynligheden for at konfidensintervallet indeholder parameteren, ofte 95% eller 99%
6 Konfidensinterval: et interval hvor vi tror parameteren ligger
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Regnskaber for de virksomheder vi har udvalgt i vores stikprøver er indhentet fra www.cvr.dk hvor alle

regnskaber ligger offentligt tilgængelige. Alle regnskaberne er indberettes via Erhvervsstyrelsen, hvorfor et

udtræk af oplysninger fra www.cvr.dk vurderes at være pålideligt.

Analysen indeholder en række tabeller, der er udarbejdet på baggrund af det indsamlede datamateriale,

disse er alle af egen tilvirkning.
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5. Anvendte forkortelser

IFAC - International Federation of Accountants

ISA – International Standard on Auditing

ISRE – International Standard on Review

RS – Revisions Standard

FSR – FSR Danske Revisorer

ÅRL – Årsregnskabsloven

RL – Revisorloven

SEL – Selskabsloven

5.1. Opgavens struktur

Kapitel 1-5: indeholder afhandlingens indledende afsnit. Det er i disse afsnit afhandlingens problemfelt

defineres, og der redegøres for anvendt metode igennem afhandlingen.

Kapitel 6: indeholder afhandlingens teoretiske del, der søger at give læser den fornødne teoretiske viden om

emnet. Kapitlet indeholder dels en beskrivelse af ledelsens rolle i relation til going concern, dels en

beskrivelse af revisors rolle i relation til going concern, samt en beskrivelse af gældende regulering på

området.

Kapitel 7-8: indeholder afhandlingens analyse, samt et introducerende afsnit. Analysen tager udgangspunkt

i konkursramte virksomheder i 2014, og i hvor god revisor har været til at forudse disses konkurser. I

forlængelse heraf indeholder analysen en gennemgang af tendenser identificeret i forbindelse med analyse

af virksomhederne.

Kapitel 9: indeholder afhandlingens konklusion, der søger at give et overordnet svar på det problemfelt, der

blev præsenteret i kapitel 2.

Kapitel 10: indeholder afhandlingens perspektivering. Afsnittet indeholder korte beskrivelser en diskussion

af spørgsmål, der er opstået i forbindelse med arbejdet med afhandlingen. Yderligere er det også i dette

afsnit, at ajourført teori på området er gennemgået.

Kapitel 11: indeholder afhandlingens litteraturliste.
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6. Teori

6.1. Regnskabets værdi

Ud over et krav i lovgivningen om at udarbejde regnskab for en virksomhed, ønsker mange også at lade deres

regnskab revidere, for at kunne præsentere dette for virksomhedens interessenter. En virksomheds

interessenter tæller mange forskellige grupper, herunder både ejere, samarbejdspartnere, banker og

pengeinstitutter og evt. investorer. Mange af disse vil i flere situationer anvende en virksomheds regnskab

som informationskilde, og altså anvende informationerne i regnskabet til at foretage økonomiske

beslutninger.

7

For ovenstående grupper af interessenter, er årsregnskabet en meget efterspurgt information. FSR siger

følgende om efterspørgslen efter regnskaber:

”Erhvervsstyrelsen solgte i 2010 over 330.000 årsregnskaber. Derudover sker der stort salg via andre kanaler.

Det reelle antal solgte årsregnskaber vil sandsynligvis være flere gange større end Erhvervsstyrelsens salg”8.

Ovenstående citat vidner om, at mange søger information i årsregnskaber. Dem der i størst grad søger

information her er selvsagt investorer, banker, kreditorer og andre virksomheder, der ønsker information om

en evt. samarbejdspartner, eller måske en konkurrent. FSR oplyser følgende om resultatet, af den store

anvendelse af årsregnskaber:

”Hver femte virksomhed afslår tilbud ud fra regnskab eller kreditinformationer”9.

7 Model, Danske Revisorer, FSR, Revision og Årsregnskaber, hvem står på mål for regnskabet?, side 3
8 Citat, Danske Revisorer, FSR, Revision og Årsregnskaber, hvem står på mål for årsregnskabet?, afsnit 3 side 4
9 Citat, Danske Revisorer, FSR, Revision og Årsregnskaber, hvem står på mål for regnskabet?, afsnit 3, side 4
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10 11

Ovenstående model understøttes fint af tilsvarende tabel udarbejdet af DAMVAD12 for FSR Danske Revisorer.

Tabellen viser, at årsrapporten er den kilde til information om virksomheden, der tillægges størst værdi.

Værdien ligger både i, at det er muligt at sammenligne flere virksomheder på tværs og også i, at man er

bevidst om, som regnskabsbruger, at en ekstern revisor har været med til at sikre korrekt rapportering i

forhold til revisors standarder. Revisors standarder og anvendelsen heraf gennemgås i afsnit 6.14.

Det store anvendelse af årsregnskaber betyder, at tillid og troværdighed er enormt vigtigt. Det er vigtigt, at

læserne af regnskaberne ved at de informationer de bruger, er valide og er sammenlignelige med tilsvarende

oplysninger om andre virksomheder. Dette gør, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant

spiller en stor og meget vigtig rolle i processen omkring udarbejdelse af et årsregnskab. Dette betyder

således, at såfremt der måtte opstå en konflikt mellem hensynet til offentligheden, og hensynet til

virksomheden og dens ledelsen, skal hensynet til offentligheden vægtes højere.

Revisors rolle i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber, giver anledning til at diskutere processen for

aflæggelse af årsregnskaber, herunder særligt fordelingen mellem ledelsens ansvar og revisors ansvar i

relation til præsentation af going concern, herunder også hvordan ledelsen i en virksomhed opnår ”det

retvisende billede” i regnskabet.

Jf. ovenstående, fremgår det af lovgivningen, at virksomheder skal lade deres regnskab revidere. Dette

gælder imidlertid ikke alle virksomheder. Små og mindre virksomheder har siden 2006 kunne fravælge

revision. Kravet herfor er, at virksomheden ikke to på hinanden følgende år må overstige to af følgende tre

grænser13:

10 Model, Danske Revisorer, FSR, Revision og Årsregnskaber, hvem står på mål for regnskabet?, side 4
11 Model, Danske Revisorer, FSR, Revisorbranchen 2014 Nøgletal, side 12
12 DAMVAD er et analyseinstitut, der af erhvervslivet anvendes til udarbejdelse af diverse analyser, http://www.damvad.com/
13 Grænser fremgår på www.erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision
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1) En balancesum på DKK 4

2) En nettoomsætning på DKK 8

3) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 (i løbet af året)

Fravalg af revision fritager ikke virksomheden fra at indsende et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Fravalget

betyder blot, at det ikke er nødvendigt at indhente en revisorerklæring. Selvom der eksisterer en mulighed

for at undgå omkostninger til revisor for mange virksomheder i Danmark, omkring to uf af tre virksomheder14,

vælger mange små virksomheder at beholde deres revisor. Dette skyldes både trygheden ved at have en

ekstern revisor, og dels muligheden for at ”udnytte” revisors faglighed og opnå sparring herigennem. På trods

af at mange vælger at beholde deres revisor, er virksomhederne blevet bevidste om muligheden for fravalget,

og der har derfor været øget pres på revisors honorar de seneste år. Virksomhedslederne ved godt, at

alternativet kan være at fravælge revisor, og at revisor i mange tilfælde hellere vil takke ja til et lavere

honorar, end at miste en kunde. På trods af øget pres på honorarer, har branchen dog formået at fastholde

omsætningen i 201415. Ud over trygheden ved at have en revisor, bliver revisor i flere og flere tilfælde brugt

til daglig sparringspartner vedr. bl.a. moms og afgifter, personalegoder, skatter mv. Der bliver stadig stillet

flere krav til virksomheder fra det offentlige, og det kan for mange virksomheder virke uoverskueligt at huske

på alle indberetninger, afregninger og deadlines. Revisor er således blevet mere konsulent, end revisor, for

de mindre virksomheder de seneste år. Revisors nye ”rolle” over for virksomhederne underbygges fint af

følgende tabeller. Tabellerne viser dels hvilke typer erklæringer, der afgives flest af og dels hvilke andre

faglige områder end revision, virksomhedsledere vurderer værdifulde for deres virksomhed.

Tabel: Antal erklæringer afgivet for medlemmer af FSR – danske revisorer16

14 Danske Revisorer, FSR, Revisorbranchen 2014 Nøgletal, side 3, afsnit 2
15 Danske Revisorer, FSR, Revisorbranchen 2014 Nøgletal, side 3, afsnit 1
16 Model, Danske Revisorer, FSR, Revisorbranchen 2014 Nøgletal, side 17



Side 20 af 110

I ovenstående tabel ses det at vedr. de private erhvervsdrivende afgives der flest påtegninger på

årsregnskaber, dog er revisor inde over mange andre erklæringer også. Vi fokusere kun på de private

erhvervsdrivende i denne opgave.

Tabel: I hvor høj grad mener du, at følgende ydelser kunne være af værdi for din virksomhed?17

Ovenstående tabel viser at virksomhederne vægter rådgivning meget højt, og at de mener dette vil kunne

skabe en værdi for deres virksomhed. Det er primært ydelser hvor revisor har en særlig viden som

virksomheder tillægger stor værdi. Områder som skat, moms og afgifter, samt de lidt mere komplicerede

områder som køb/salg af virksomheder, generationsskifte mv. vægtes højt, og på disse områder vurderes

revisor at tilføre stor værdi. Dagligdags ydelser som bogføring, løn, budgettering ligger længere nede, da

disse ydelser udbydes af mange, og ikke kræver revisors særlige kompetencer.

6.2. Delkonklusion

Overordnet set kan man konkludere at revisorens rolle er vigtig for både offentligheden og virksomhederne.

Offentligheden, herunder særligt regnskabsbruger, bruger revisors arbejde i sin vurdering af

virksomhederne, og det er således nødvendigt at man kan stole på det udførte arbejde og indholdet i

regnskabet. Revisor er nødt til at sikre en stor tillid fra regnskabsbruger, da det ofte er på baggrund af

regnskaber, der træffes væsentlige, økonomiske og risikofyldte beslutninger. På trods af revisors rolle som

offentlighedens tillidsrepræsentant, er det dog væsentlige at holde sig for øje, at det er ledelsens ansvar at

17 Model, Danske Revisorer, FSR, Revisorbranchen 2014 Nøgletal, side 19
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foretage en vurdering af going concern og samtidig huske at det er ledelsen, der aflægger regnskabet og ikke

revisor.

6.3. Det retvisende billede

Jf. ÅRL § 8, stk. 1, er det alene ledelsens ansvar at udarbejde en virksomheds regnskab. I forbindelse med

færdiggørelse af regnskabet, skal hvert medlem af ledelsen underskrive regnskabet, og har dermed erklæret

at det er udarbejdet efter gældende lovgivning, og krav som følge heraf. Såfremt det kræves af lovgivningen,

at virksomhedens regnskab skal revideres, skal ledelsen sørge for at muliggøre dette for revisor. Herefter vil

også revisor underskrive regnskabet, og erklærer at det er aflagt og revideret efter gældende lovgivning

herom. Det af ledelsen aflagte regnskab skal jf. ÅRL § 11, stk. 1 give et retvisende billede af virksomhedens

aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det retvisende billede opnås gennem overholdelse af en række grundlæggende forudsætninger, der tæller

følgende, og præsenteres i ÅRL § 13, stk. 1:

1. Klarhed

2. Substans

3. Væsentlighed

4. Going concern

5. Neutralitet

6. Periodisering

7. Konsistens

8. Bruttoprincippet

9. Formel kontinuitet

10. Reel kontinuitet

Ovenstående grundlæggelse principper gælder for alle, der aflægger regnskab efter reglerne i ÅRL, hvilket

som udgangspunkt er alle virksomheder i Danmark. Principperne skal som udgangspunkt følges, men kan

afviges, hvis en afvigelse vil give et mere retvisende billede af en virksomheds økonomiske situation. En

afvigelse skal kunne forklares, og dette skal gerne ske i enten ledelsesberetningen eller i selve regnskabet

(f.eks. i noterne til årsregnskabet). Herudover skal regnskabsaflægger, altså ledelsen, følge yderligere krav jf.

afsnit II for regnskaber, der aflægges efter regnskabsklasse A, afsnit III for regnskaber, der aflægges efter

regnskabsklasse B og afsnit IV for regnskaber, der aflægges efter regnskabsklasse C.

Særligt 4. punkt, going concern er interessant i sammenhæng med nærværende afhandling. Begrebet going

concern kan oversættes til fortsat drift på dansk, og er et centralt område i regnskabsaflæggelsesprocessen.
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Dette gælder både for det pågældende selskabs ledelse, men i høj grad også for revisor. Såfremt et selskab

er going concern, er det vurderet af ledelsen og revisor, at selskabet er i stand til at fortsætte driften i mindst

et år efter skæringsdatoen, altså typisk et år efter 31. december 20xx. I langt de fleste tilfælde er selskaber

going concern, og i disse tilfælde vil der ikke fremgå noget herom i selskabets årsregnskab. Modsætningsvis

vil der være flere afsnit omkring going concern i årsregnskabet, hvis det er vurderet at selskabet netop ikke

er going concern eller der er en væsentlig risiko for det.

I flere tilfælde er revisor blevet gjort ansvarlig for selskabers konkurser, typisk af medierne. Med ansvarlig

menes, at revisor ofte påklages ikke at have forudset konkursen. Herudover har revisor evt. afgivet en såkaldt

blank påtegning på det senest aflagte årsregnskab for den konkursramte virksomhed. I et sådant tilfælde vil

offentligheden i mange tilfælde ikke forstå, hvorfor revisor har afgivet en blank påtegning, og hermed ikke

gjort opmærksom på den efterfølgende konkurs. Den manglende forståelse ligger primært i, at der er en kløft

mellem revisors påkrævede arbejde og offentlighedens opfattelse af revisors arbejde og ansvar. Dette vil i et

senere afsnit blive gennemgået.

Udover ovenstående forventningskløft, skal det bemærkes, at konkurs kan opstå som følge af flere forhold.

En af de mest oplagte er manglende indtjening. Dette forhold bør alt andet lige afspejle sig direkte i selskabets

årsregnskab, herunder på egenkapitalen. En anden årsag kan være mere uforudsigelige forhold, som for

eksempel tab af en væsentlig kunde, tab af nøglemedarbejdere eller andre udefrakommende forhold.

Sådanne forhold vil i mange tilfælde ikke afspejle sig direkte i årsregnskabet med det samme, men dog

muligvis på sigt. Yderligere kan konkurser indtræffe grundet besvigelser udført i selskabet. Herudover er

revisor ikke uddannet i at se og opdage besvigelser for eksempel i form af dokumentfalsk. Når et selskab går

konkurs som følge af besvigelser, vil man i mange tilfælde pege på revisor, og spørge denne hvorfor der ikke

er taget stilling til dette ved den seneste udførte revision. Uanset at revisor ikke er pålagt at revidere

besvigelser, er det nærliggende at antage at revisor burde have haft kendskab til forholdene i selskabet.

Denne forskel på revisors faktiske arbejde, og forventningerne fra offentligheden gør ofte at revisor bliver

hængt ud i medierne i forbindelse med konkurs af selskaber.

Hvis det ikke er revisor, der skal identificere sådanne forhold, som omtalt ovenfor, i et selskab, hvem skal så?

Spørgsmålet vil blive diskuteret i de følgende afsnit, der omhandler dels revisors rolle, dels ledelsens rolle i

vurderingen af selskabets evne til at fortsætte som en going concern.
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6.4. Revisionsrisikoen

Ved begyndelsen af en revisionsopgave, hvor revisor første gang vurderer going concern, skal revisor tage

stilling til den generelle revisions risiko i virksomheden. Revisor tager ofte udgangspunkt i følgende model:

Den iboende risiko er den altid eksisterende risiko for, at der sker fejl, både utilsigtede og tilsigtede. Der vil

altid være en iboende risiko i alle revisionsområder, og mange ting kan spille ind, medarbejderens erfaring

inden for området, kompleksitet af området, manuelt arbejde samt fejl som blot er almindelige tastefejl.

Kontrolrisikoen er risikoen for, at en fejl uanset om den er tilsigtet eller utilsigtet ikke bliver opdaget af

virksomhedens interne kontrolmiljø. Derfor vil revisor altid gennemgå virksomhedens interne kontroller, jo

lavere denne risiko er, jo lavere vil den samlede revisions risiko være.

Opdagelsesrisikoen er risikoen for, at fejl ikke vil blive opdaget af revisor, hvis fejlene er sluppet igennem de

interne kontroller.

Ovenstående fejltyper giver tilsammen revisionsrisikoen, dvs. jo bedre kontrolmiljø, der er hos en

virksomhed, jo lavere vurderer revisor risikoen for fejlinformation og dermed hans risiko i forbindelse med

hans revision.

Den vurderede risiko har også en påvirkning på den indledende going concern vurdering, da der ved en høj

revisionsrisiko er større risiko for fejl i de informationer revisor bygger sin going concern vurdering på. På

baggrund heraf vil going concern altid løbende blive vurderet, samt være en del af de afsluttende handlinger,

som revisor skal udføre inden afslutningen af hans revision.

Iboende risiko Kontrolrisiko Opdagelsesrisiko Revsionsrisiko
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6.5. Sikkerhed i erklæringer

Der findes flere forskellige typer af erklæringer, som revisor kan benytte i forhold til et selskabs årsregnskab.

Det er selskabets ledelse, der som udgangspunkt vælger hvilken type erklæring som deres regnskab skal have.

Det eneste krav er, at valget er passende ifht. den gældende lovgivning efter virksomhedens størrelse.

Erklæringstypen vil fremgå af selskabet vedtægter. Erklæringsmulighederne er som følgende:

• Revision

• Udvidet gennemgang

• Review

• Assistance

Revision: denne erklæringsform giver modtager en høj sikkerhed om, at regnskabet er korrekt, og dermed

ikke indeholder fejl. Det er denne erklæringstype, der kræver mest arbejde af revisor. Erklæringen er positivt

formuleret.

Udvidet gennemgang: denne erklæringsform er ny, og blev indført som en ”revision light”. Udvidet

gennemgang er en form for revision, men med mindre grad af sikkerhed, sammenlignet med en

revisionserklæring. Det betyder ligeledes at revisor udfører enkelte revisionshandlinger. Erklæringen er

positivt formuleret.

Review: denne erklæringsform udtrykker lav grad af sikkerhed, og anvendes ofte, hvis virksomhedens eneste

interessenter er interne parter samt evt. selskabets bank. Revisor udfører ingen revisionshandlinger, men

tager dog stilling til udviklingen i tallene. Erklæringen er negativt formuleret.

Assistance: denne erklæringsform udtrykker ingen form for sikkerhed. Ved denne erklæring udtrykker revisor

blot, at han har assisteret med at opstille virksomhedens regnskab.

Der henvises til nedenstående model, der viser hvordan hhv. reviewerklæringen, erklæringen om udvidet

gennemgang og revisionserklæringen hænger sammen.
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Selvom ovenstående model tydeligt viser, at graden af sikkerhed falder, når man bevæger sig mod en review

erklæring, vil handlingerne vedr. going concern være de samme. Det betyder ligeledes, at revisor skal

modificere sin erklæring i alle tre tilfælde, hvis revisors handlinger giver anledning hertil.

6.6. Rets- og ansvarsområder vedr. going concern

Når man taler om going concern, og hvem, herunder ledelse eller revisor, der har ansvar i relation hertil, er

det væsentligt at fastlægge inden for hvilke retsområder man er. Det er vigtigt at forstå, at going concern,

som begreb, er et regnskabs- og revisionsretligt begreb. Ledelsens ansvar inden for selskabsretten,

konkursretten og erstatningsretten, hænger således ikke direkte sammen med going concern begrebet, men

har nær tilknytning hertil. I de følgende afsnit vil de forskellige retsområder kort blive gennemgået.

Afslutningsvis vil den overordnede sammenhæng i relation til going concern blive gennemgået.

Regnskabs- og revisionsretten omfatter ledelsens ansvar for at foretage en vurdering af virksomhedens evne

til at fortsætte driften, og revisors efterfølgende konklusion på denne. Regnskabs- og revisionsretten er

således direkte tilknyttet til going concern begrebet. Idet going concern, som begreb, ikke reelt eksisterer

inden for andre retsområder, er det væsentligt at vide, hvilke begreber der hænger sammen med going

concern inden for de andre retsområder.

18 Erhvervsstyrelsen og FSR Danske revisorer, Forskellen mellem revisors erklæringer
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Selskabsretten omfatter ledelsens ansvar for at styre virksomhedens kapitalberedskab. Herunder hører

diverse kapitaltabsbegreber, der på flere måder hænger sammen med going concern begrebet. Ledelsens

selskabsretlige ansvar for virksomhedens kapitalberedskab beskrives nærmere i SEL § 115, stk. 1, nr. 5, SEL §

116, stk. 1, nr. 5, SEL § 118, stk. 2 og SEL § 119, stk. 1. SEL § 119 omhandler kapitaltab, hvorimod de andre §

vedr. ansvaret for virksomhedens kapitalberedskab.

Konkursretten omhandler insolvensbegrebet, og det forhold at en virksomhed skal tages under

konkursbehandling, hvis den ikke løbende kan betale sine kreditorer. Det giver ingen mening, at tale om

ledelsens konkursretlige ansvar i relation til going concern. Dog kan man ikke komme uden om, at

insolvensbegrebet i nogen grad hænger sammen med going concern begrebet.

Erstatningsretten i relation til going concern, er sammenfaldende med hhv. ledelsens regnskabsretlige ansvar

og revisors revisionsretlige ansvar. Det giver ikke mening at tale om ledelsens erstatningsansvar for going

concern som begreb. Det giver derimod mening at tale om ledelsens erstatningsansvar i relation til

virksomhedens drift og evt. insolvens og mulige konkurs. Mange af virksomhedens interessenter anvender

regnskabet som en vigtig informationskilde, og det er således nødvendigt at ledelsen kan stilles til ansvar for

uforsvarlighed i driften af en virksomhed.

Den overordnede sammenhæng mellem ovenstående retsområder bunder i, at ledelsens, og til dels revisors

ansvar inden for ovenstående områder, vedr. virksomhedens drift. Dog er det yderst væsentligt, både for

virksomheden og for revisor, at holde sig for øje, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem going concern

begrebet og de selskabsretlige forhold vedr. kapitalberedskab og kapitaltab. I forbindelse hermed henvises

der til ”Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed”19, der vil blive gennemgået i afsnit

7.1.

Det regnskabs- og revisionsretlige going concern begreb omhandler ledelsens ansvar for virksomhedens

fortsatte drift. Ansvaret udmundes i en af ledelsen udarbejdet vurdering, der senest foretages i forbindelse

med udarbejdelse af årsregnskabet. Tidspunktet herfor er udtryk for at der er tale om en regnskabsretslig

pligt. Ledelsens selskabsretlige ansvar relaterer sig til, at ledelsen er ansvarlig for at sikre at virksomhedens

kapitalberedskab er forsvarligt.

19 Erhvervsstyrelsen, Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 5. februar 2014
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Der skal samtidig tages stilling til om virksomhedens har tabt mere end halvdelen af dens tegnede kapital.

Ledelsens pligter i forbindelse med disse vurderinger beskrives nærmere i SEL § 118, stk. 2 og SEL § 119, stk.

1. Ansvaret er udtryk for en selskabsretlig pligt. Det konkursretlige insolvensbegreb og ledelsens

erstatningsretlige ansvar relaterer sig til virksomhedens mulighed for at fortsætte driften. Med dette

hentydes til, at hvis en virksomhed ikke er solvent, og dermed ikke har mulighed for at fortsætte driften på

en forsvarlig måde, skal den tages under konkurs. Disse overvejelser er udtryk for konkursretlige og

erstatningsretlige pligter.

Sammenhængen mellem retsområder, der er gennemgået ovenfor, kan opsummeres jf. nedenstående tabel.

I tabellen, er der taget udgangspunkt i de forskellige retsområder. For hvert retsområde, beskrives kort de

anvendte begreber, hvilke ansvarsområder det indebærer samt hvor i lovgivningen området reguleres. De

følgende seks punkter i venstre side, ledelsens pro- eller reaktive vurdering, niveauet for ledelsens vurdering,

den tidsmæssige placering af ledelsens vurdering, tidshorisonten for ledelsens vurdering, indholdet af

ledelsens vurdering og overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering vil blive gennemgået i afsnit 6.6.
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20

Alle ovenstående begreber, der alle i en hvis grad relaterer sig til going concern, skal sikre at regnskabsbruger

bliver oplyst om evt. going concern problemer. Dette uanset om disse problemer er afledt af, og vedrører

selve going concern begrebet, eller f.eks. vedrører virksomhedens kapitalberedskab, eller mangel på samme.

20 Model, Revision & Regnskabsvæsen nr. 4, 2011, Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar

Retsområder Regnskabsretten Konkursretten Erstatningsretten

Begreber

Going concern

forudsætningen og

dermed det

regnskabsretlige

going concern

begreb.

Det selskabsretlige

kapitalberedsskab

sbegreb.

Det selskabsretlige

kapitaltabsbegreb.

Det konkursretlige

insolvensbegreb.
N/A

Ansvarsområder

Ledelsens

regnskabsretlige

ansvar i relation til

going concern.

N/A

Ledelsens

erstatningsretlige

ansvar i relation til

going concern.

Regulering

ÅRL § 13, stk. 1, nr.

4

RV (ajourført),

afsnit 44-46

RV'en for mindre

virksomheder

(ajourført), afsnit

3.3.1.

SEL § 115, nr. 5, SEL

§ 116, nr. 5 og SEL §

118, stk. 2.

SEL § 119. KL § 17 og KL § 18. N/A

Ledelsens pro- eller reaktive

vurdering af going concern

Formentlig

proaktiv vurdering.

Formentlig

proaktiv vurdering.

Formentlig

proaktiv vurdering.
N/A

Formentlig

proaktiv vurdering.

Niveauet for ledelsens vurdering af

going concern
Aktivitetsniveau. Selskabsniveau. Selskabsniveau. Virksomhedsniveau. Selskabsniveau.

Den tidsmæssige placering af

ledelsens vurdering af going

concern

Tidspunktet for

ledelsens

godkendelse af

årsrapporten.

Løbende

forpligtelse.

Løbende

forpligtelse.

Løbende

forpligtelse.

Tidshorisonten for ledelsens

vurdering af going concern

Mindst 12 måneder

fra

balancetidspunket

et.

Formentlig længere

end 12 måneder.
Ingen tidshorisont.

Væsentligt kortere

end 12 måneder.

Væsentligt kortere

end 12 måneder.

Indholdet af ledelsens vurdering af

going concern

Hverken likviditet

eller soliditet, men

bredere.

Formentlig både

likviditet og

soliditet.

Alene soliditet. Alene likviditet.

Hverken likviditet

eller soliditet, men

bredere.

Overbevisningskriteriet for

ledelsens vurdering af going

concern

Realismekriterium.

Hvis selskabets

kapitalberedskab

er forsvarligt, er

overbevisningskrit

eriet som

udgangspunkt

opfyldt.

Ellers ingen

nødvendig

sammenhæng.

Ingen nødvendig

sammenhæng.

Hvis en virksomhed

er insolvent, er

overbevisningskriter

iet ikke opfyldt.

Ellers ingen

nødvendig

sammenhæng.

Hvis det ikke er

forsvarligt at

fortsætte

selskabets drift, er

overbevisningskrit

eriet ikke opfyldt.

Ellers ingen

nøvendig

sammenhæng.

Selskabsretten

Ledelsens selskabsretlige ansvar i

relation til going concern.
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Nærværende afhandling omhandler udelukkende det regnskabs- og revisionsretlige going concern begreb,

og berører således udelukkende regnskabsretten, præsenteret i ovenstående tabel. Afgrænsningen, og

konsekvenserne heraf er beskrevet nærmere i afsnit 3.

6.7. Delkonklusion

Det fremgår tydeligt af ovenstående afsnit, at der stilles omfattende krav til både ledelse og revisor, i

relation til vurdering af going concern. Baggrunden herfor er primært, at regnskabsbruger skal kunne stole

på regnskabet og dets informationer. Det vil sige, at et regnskab skal have en vis værdi for regnskabsbruger.

Denne værdi tilføres bl.a. ved at ledelsen og revisor overholder de pligter, der er beskrevet ovenfor. I de

følgende afsnit vil regnskabets værdi, herunder det nødvendige hensyn til en virksomheds interessenter,

blive gennemgået.

6.8. Ledelsens rolle

Det er alene ledelsens ansvar, at udarbejde en vurdering af om virksomheden kan fortætte som en going

concern virksomhed. Dette udgangspunkt hænger sammen med, at det ligeledes er ledelsen, der aflægger

årsregnskabet og ikke revisor. Såfremt ledelsen ikke har planer om en konkurs eller afvikling af

virksomhedens aktiviteter, aflægges årsregnskabet som udgangspunkt som going concern. Ledelsens

vurdering skal minimum dække en periode på 12 måneder, efter skæringsdatoen, altså ofte perioden fra 1.

januar 20xx til 31. december 20xx.

Det fremgår af ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4, at årsrapporten skal udarbejdes efter den grundlæggende

forudsætning, at driften af en aktivitet formodes at fortsætte medmindre den ikke skal eller ikke antages at

kunne fortsætte. Det fremgår tilsvarende af RV 1 om årsrapporten, dens formål og

indhold, at ledelsen ved udarbejdelsen af årsrapporten skal foretage en bedømmelse af virksomhedens

evne til at fortsætte driften, jf. afsnit 44.

Der er ingen direkte retningslinjer for hvordan ledelsen skal udarbejde sin vurdering, den skal blot give revisor

tilstrækkelig overbevisning om, at virksomheden kan sætte sin drift 12 måneder fra skæringsdatoen. Det er

typisk i virksomheder, hvor man har grund til at tvivl på virksomhedens evne til at fortsætte som going

concern, at der af ledelsen udarbejdes en vurdering af denne. På revisors forespørgsel, skal ledelsen dog

udarbejde en vurdering.
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Selvom der ikke eksisterer direkte retningslinjer for ledelsens vurdering, findes fem væsentlige elementer21 i

ledelsens vurdering. Elementerne fremgår ligeledes i ovenstående tabel, der præsenterer de forskellige

relevante retsområder. Elementer er følgende:

• Ledelsens pro- eller reaktive vurdering af going concern

• Niveauet for ledelsens vurdering af going concern

• Den tidsmæssige placering af ledelsens vurdering af going concern

• Indholdet af ledelsens vurdering af going concern

• Overbevisningskriteriet for ledelsens vurdering af going concern

Alle ovenstående parametre har betydning for hvor dybdegående og informativ ledelsens vurdering af going

concern bliver. Om ledelsen foretager en pro- eller reaktiv vurdering af going concern, har betydning for hvor

involveret ledelsen er i virksomhedens drift, primært i relation til om det er muligt at fortsætte denne på

forsvarlig vis. Er ledelsen proaktiv, vil der løbende blive taget stilling til virksomhedens muligheder for going

concern. Er ledelsen, modsætningsvis reaktiv, vil der udelukkende blive udarbejdet en vurdering til brug for

revisor i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab.

Når ledelsen udarbejder sin vurdering, kan dette gøres på flere niveauer af virksomheden. De nok mest

kendte modeller for udarbejdelse af vurderingen, antages at være på aktivitetsniveau eller

virksomhedsniveau. Niveauet vil i alle tilfælde afhænge af til hvilket formål vurderingen udarbejdes og

virksomhedens størrelse. I forbindelse med fastlæggelse af, til hvilket formål vurderingen udarbejdes, er det

ligeledes væsentligt at tage stilling til den tidsmæssige placering af vurderingen samt tidshorisonten. Det er

altså ikke uden betydning hvornår vurderingen foretages, og hvor lang tid frem i tiden, vurderingen er

gældende. Yderligere er det væsentligt at der tages stilling til hvilke forhold, der medtages i vurderingen.

Afslutningsvis er det væsentligt at fastlægge hvilken overbevisning, der er nødvendig for ledelsen, for at de

kan aflægge regnskabet som going concern. Overbevisningskriteriet et er realismekriterium, og ledelsen skal

således tage stilling til om de mener det er realistisk, at virksomheden kan fortsætte som going concern.

Ovenstående elementer i ledelsens vurdering går igen, når revisor skal foretage sin konklusion af ledelsens

vurdering. Elementerne, som revisor skal medtage i sin konklusion, vil kort blive gennemgået i afsnit 6.16.7.

21 Revision & Regnskabsvæsen nr. 4, 2011, Going concern i retligt perspektiv – ledelsens og revisors ansvar, side 26, afsnit
”Væsentlige elementer i ledelsens vurdering af going concern”
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6.9. Revisors rolle

Jf. ovenstående afsnit, er det ledelsens ansvar, at udarbejde en vurdering af om en virksomhed er going

concern. Revisors ansvar er herefter at udarbejde en konklusion af, hvor valid ledelsens vurdering heraf er.

Når revisor skal udarbejde en konklusion, skal der bl.a. tages stilling til om ledelsens vurdering dækker en

tilstrækkelig periode, om alle relevante forhold er taget i betragtning mv., på trods af, at det er ledelsen, der

aflægger regnskab, og dermed har det overordnede ansvar for dette, er det revisors ansvar at tage stilling til

om ledelsens vurdering af going concern er tilstrækkelig. Det betyder bl.a. at revisor er i sin gode ret til at

efterspørge en vurdering, der dækker en længere periode end 12 måneder, eller som omfatter yderligere

forhold.

Revisors konklusion er et øjebliksbillede, og baserer sig ofte på forhold, der hurtigt kan ændre sig. Dette kan

f.eks. være en stigende rente, ændrede markedsforhold mv. Det betyder dermed, at revisors konklusion

hurtigt kan ændre sig, og ikke nødvendigvis vil være den samme, som på det tidspunkt hvor den blev

udarbejdet. Netop dette forhold gør, at der nemt kan opstå spørgsmål til revisor i forbindelse med en

virksomheds konkurs. Det nok oftest stillede spørgsmål, ”hvorfor står det ikke i revisors påtegning”, hvilket

alt andet lige giver udtryk for at der er en kløft mellem hvad revisors konklusion faktisk udtrykker og hvad

offentligheden forventer, at revisors konklusion udtrykker. Dette forhold vil blive omtalt i afsnit 6.17

nedenfor.

Ligesom ledelsens vurdering af going concern, bør indeholde relevante elementer, jf. ovenstående afsnit, bør

revisors konklusion herpå indeholde tilsvarende væsentlige elementer. På denne måde vil revisor også kunne

have god samvittighed, og vide at den udarbejdede konklusion indeholder de forhold, der som minimum

forventes. De elementer, der som minimum forventes indeholdt i revisors konklusion er følgende:

• Revisors pro- eller reaktive vurdering af going concern

• Niveauet for revisors vurdering af going concern

• Den tidsmæssige placering af ledelsens revisors af going concern

• Indholdet af revisors vurdering af going concern

• Overbevisningskriteriet for revisors vurdering af going concern

Alle ovenstående punkter kan sidestilles med de elementer, der som minimum skal indeholdes i ledelsens

vurdering. Nedenfor er der foretaget en kort analyse af sammenhængen mellem minimums krav til dels

ledelsens vurdering, dels revisors vurdering heraf.
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Overordnet set er der tæt sammenhæng mellem ledelsens vurdering af going concern, og de handlinger

revisor skal gennemføre for at kunne foretage en konklusion herpå. Som udgangspunkt er det ikke

tilstrækkeligt, at revisor foretager en vurdering af going concern i situationer, hvor det tydeligt fremgår, at

der er et problem. Dette gælder ligeledes for ledelsen, der også er nødsaget til at foretage løbende

vurderinger af virksomhedens evne til at fortsætte driften. De proaktive vurderinger skal bl.a. hjælpe, både

ledelse og revisor, til at opdage evt. going concern problemer hurtigst muligt.

Niveauet for vurderingerne bør alt andet lige følge hinanden. I virksomheder med flere aktiviteter vil det

være hensigtsmæssigt for ledelsen at udarbejde en going concern vurdering pr. aktivitet. I sådanne

situationer, vil det for revisor være mest hensigtsmæssigt og retvisende, at følge denne tilgang, og tilsvarende

foretage en vurdering af going concern pr. niveau/aktivitet.

Derudover kan en forskellige tilgang af ledelsen kontra revisor give anledning til, at revisors konklusion bliver

forkert, idet revisor, ved at anvende et overordnet niveau kontra ledelsens detaljerede niveau, muligvis ikke

vil have mulighed for at vægte de aktiviteter i virksomheden, der faktisk er going concern. Til forskel for

ovenstående elementer, kan der være afvigelse mellem tidspunktet for ledelsens vurdering og revisors

vurdering og konklusion herpå. Ledelsen skal som minimum foretage en going concern vurdering i forbindelse

med aflæggelse af årsregnskabet. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt for revisor. Revisor er pålagt at

foretage going concern vurderingen både inden, under og efter den udførte revision.

Tidshorisonten for vurderingen, vil formentlig i alle tilfælde være sammenfaldende, idet revisors vurdering

som minimum skal dække en periode på 12 måneder efter skæringsdatoen. Dvs. at hvis ledelsen har lagt en

kortere periode til grund for deres vurdering, har revisor krav på en vurdering, der dækker en periode på 12

måneder efter skæringsdatoen. Dette sammenfald gælder også når man taler om indholdet af hhv. ledelsens

og revisors vurdering af going concern. For begge parter gælder det, at vurderingen skal tage hensyn til ”alle

kendte forhold og oplysninger”.

Det skal dog bemærkes, at dette gælder for revisor i den udstrækning det er muligt. Dvs. at såfremt ledelsen

tilbageholder informationer, der kan være væsentlige for revisors vurdering, kan det som udgangspunkt ikke

forventes at disse oplysninger er medtaget. Faren ved at vurderingerne ikke foretages på samme grundlag er

at de ikke bliver ens. Afslutningsvis kan man tale om sammenfaldet af overbevisningsgraden i de udarbejdede

vurderinger. Som tidligere beskrevet foretages ledelsens vurdering ud fra et realismekriterium. Til forskel

herfra foretages revisors vurdering ud fra et sikkerhedskriterium. Dette hænger sammen med at revisor, ved

en blank påtegning, skriver under på at regnskabet er korrekt med høj grad af sikkerhed. Det er således denne

sikkerhed revisor søger at opnå ved sin vurdering.
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Revisors konklusion på den af ledelsen udarbejde vurdering, vil stå i regnskabet, nærmere bestemt være en

del af revisors påtegning. Konklusionen udgør dermed en del af den revisors professionelle vurdering af om

det af ledelsen aflagte regnskab giver et retvisende billede af virksomhedens drift. Der henvises til afsnit

6.16.7, hvor de forskellige påtegninger vil blive gennemgået.

6.10. Delkonklusion

Revisor skal som nævnt i ovenstående afsnit agere som mellemmand mellem offentligheden,

regnskabsbruger, virksomheden og ledelsen. Revisor skal altid være objektiv og uafhængig i hans rolle som

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket også er nødvendigt for at sikre t det retvisende billede af

virksomheden altid vil blive afspejlet i virksomhedens regnskab.

6.11. Erklæringsbekendtgørelsen

Det fremgår af Bekendtgørelse 2013-04-17 nr. 385 om godkendte revisorers erklæring, at revisor er

offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette gælder i alle situationer, hvor revisor afgiver en erklæring, der

enten er krævet jf. lovgivning eller ikke udelukkende er bestemt for virksomhedens eget brug. For at kunne

overholde dette krav, der fremgår i § 1, er revisor nødt til at arbejde uafhængigt af sin arbejdsgiver, og

herudover opfylde de krav, som offentligheden under normale omstændigheder kan forventes at stille.

Rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant pålægger samtidig revisor at udforme sin konklusion og

erklæring i et entydigt og let forståeligt sprog.

Jf. § 3, stk. 1 udgør revisors påtegning på regnskabet revisors erklæring om den udførte revision. I et hvert

regnskab, der er blevet revideret, skal der indgå en påtegning jf. § 3, stk. 2. Minimumsindholdet af revisors

påtegning fremgår af § 5, stk. 1-10 Det er væsentligt at revisor overholder kravene i § 5, stk. 1, da afvigelser

fra denne standard vil gøre det svært for regnskabsbruger, offentligheden, at sammenligne flere regnskaber.

Det skal bemærkes, at der for regnskaber, der afsluttes 15. december 2016, eller senere, vil ske en ændring

i ovenstående rækkefølge i revisors erklæring. Ændringen vil blive omtalt i afhandlingens perspektivering,

afsnit 10.

Hvor det er nødvendigt skal revisor tage forbehold eller give supplerende oplysninger jf. § 6 og § 7. Revisors

muligheder inden for hhv. forbehold og supplerende oplysninger, vil ikke blive gennemgået her. Der henvises

i stedet til afsnit 6.16.7.
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6.12. Revisors rapportering til den øverste ledelse

Revisors protokollat, typisk kendt som revisionsprotokollen, er en lovfæstet rapporteringsform, der i

modsætning til regnskabet ikke offentliggøres. Revisionsprotokollen er revisors måde at rapportere til

virksomhedens øverste ledelse, og påpege forhold, der har givet anledning til revisors øgede

opmærksomhed. Det er også her revisor skal rapportere om den daglige ledelse, således at virksomhedens

øverste ledelse får besked om, hvis revisor, i forbindelse med sin revision, har identificeret risici eller

svagheder. Revisionsprotokollen vil oftest kun være tilgængelig for det organ i virksomheden, som rapporten

er stilet til. I en virksomhed med direktion og bestyrelse, vil revisionsprotokollen være stilet til bestyrelsen,

som virksomhedens øverste ledelse.

Føring og indhold af revisors protokollat er reguleret af revisorloven og de internationale revisionsstandarder

samt af selskabsloven. Reguleringen består dels i hvordan revisor og virksomheden skal føre protokollen og

dels i hvilket indhold, der som minimum kræves. Nedenfor vil reguleringen kort blive gennemgået.

Overordnet har revisor ansvar for at føre en revisionsprotokol og den øverste ledelse, som oftest vil være en

bestyrelsen, har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet. Revisionsprotokollen er et vigtigt

rapporteringsmiddel, både for revisor og for virksomhedens øverste ledelse. Den øverste ledelse har ved at

læse revisors protokol mulighed for at stifte bekendtskab med de forhold, som den udførte revision har

omfattet. Samtidig skal det bemærkes, at revisor kun har pligt til at rapportere væsentlige forhold, der efter

revisors opfattelse vil være til gavn for den øverste ledelse at gøre sig bekendt med.

Udover, at protokollen skal indeholde en redegørelse om den udførte revision, skal revisor også beskrive

væsentlige forhold, der ikke har givet anledning til modifikation af påtegningen, men alligevel vurderes

væsentlige for den øverste ledelse. Idet revisionsprotokollen er en intern rapportering, der udelukkende er

til brug for virksomhedens øverste ledelse, er det ofte her revisor beskriver forhold, som ellers ikke kommer

offentligheden, og regnskabsbruger til kendskab. Dette kan f.eks. være forhold vedr. den daglige ledelse, der

ikke vurderes at udføre sit arbejde godt nok, eller revisors bekymring omkring going concern. Såfremt revisor

har modificeret sin påtegning, skal dette ligeledes uddybes i protokollen. Forholdet skal uddybes i en sådan

grad, at den øverste ledelse er fuldt ud informeret om hvilke forhold og begrundelser, der ligger til grund for

den modificerede påtegning.
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6.13. Delkonklusion

Som det fremgår ovenfor er det altså i revisionsprotokollen, at revisor har mulighed for at oplyse om alle

væsentlige forhold, der ikke nødvendigvis vurderes væsentlige nok til at blive tilføjet i regnskabet, og muligvis

heller ikke direkte kan udledes af regnskabet. Protokollen kan dermed anses for revisors ”forsikring” om, at

den øverste ledelse er oplyst om alle forhold, som revisor har vurderet væsentlige. Det er derfor også en

væsentlig pointe, at det alene er revisor, der udarbejder protokollen. Det er normal praksis, at den daglige

ledelse er bekendt med indholdet i revisionsprotokollen. Der kan dog være enkelte situationer, hvor revisor

har indført afsnit omkring netop den daglige ledelse, og det derfor kan være uhensigtsmæssigt, at denne

bliver bekendt med indholdet. Idet revisionsprotokollen alene er revisors rapporteringsmiddel, har den

daglige ledelse og den øverste ledelse, ikke krav på at få indført bemærkninger eller rettelser.

6.14. ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse

ISA’en vedr. kommunikationen mellem revisor og virksomhedens øverste ledelse. Denne kommunikation

består både i formel rapportering, der er bestemt jf. lovgivningen, men der bør også være en god uformel

kommunikation mellem revisor og ledelse. Med uformel kommunikation henvises til løbende drøftelser, der

ikke nødvendigvis dokumenteres ved en form for rapportering.

En god tovejskommunikation er bedre end envejskommunikation, hvorfor det altid vil være en fordel for

både virksomheden og revisor, hvis der er et godt samarbejde mellem parterne. Det skal dog understreges,

at revisor til enhver til skal bevare sin uafhængighed og objektivitet. Et godt samarbejde kan fremme revisors

forståelse af virksomheden, hvilket kan bidrage til øget kvalitet i revisors rådgivning til virksomheden. Det

fremgår klart, at revisors rapportering til den øverste ledelse ikke fratager den daglige ledelse fra at

rapportere væsentlige forhold til den øverste ledelse. Ligeledes fratager den daglige ledelses rapportering

ikke revisor fra at skulle rapportere væsentlige forhold til den øverste ledelse.

I forlængelse af ovenstående fremgår det af 9. punkt i ISA 260, at revisors mål med kommunikation med den

øverste ledelse primært er følgende22:

a) Klar kommunikation om revisors ansvar i forbindelse med revisionen, herunder også oplysning om

omfang og tidsmæssig placering

b) Indhentelse af information, der er relevant for revisionen, fra den øverste ledelse

22 ISA 260, 9. punkt, afsnit a-d
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c) Oplysning til den øverste ledelse om observationer, der gøres i forbindelse med revisionen, der kan

være relevante og væsentlige for ledelsens ansvar for overvågning af

regnskabsaflæggelsesprocessen

d) Fremme god tovejskommunikation mellem revisor og den øverste ledelse

Al kommunikation mellem revisor og den øverste ledelse skal dokumenteres. Sker dette ikke automatisk i

forbindelse med kommunikationen, f.eks. i form af mødereferat, bør revisor dokumentere hvilke forhold, der

er drøftet samt med hvem forholdene er drøftet.

6.15. ISA 265 – kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og

den daglige ledelse

ISA’en omhandler revisors ansvar for at kommunikere væsentlige mangler i virksomhedens interne kontrol.

Manglerne skal kommunikeres såfremt revisor vurderer dem så væsentlige, at de fortjener ledelsens

opmærksomhed. Forholdene skal både kommunikeres til den daglige og den øverste ledelse.

En mangel i de interne kontroller foreligger i følgende situationer:

1) Når en kontrol ikke anvendes, og er designet eller er implementeret på en sådan måde, at den

rettidigt forebygger eller opdager en fejl

2) Når der ikke er implementeret en kontrol, der skal forebygge eller opdage fejl

Revisor skal ved sin kommunikation af mangler i de interne kontroller vurdere deres væsentlighed, både hver

for sig og tilsammen. Revisor bør tilpasse sin kommunikation, således at modtageren, enten den daglige eller

øverste ledelse, kan forstå baggrunden for revisors konklusion. Ligeledes forventes det af revisor, at han

kommunikerer hvilken konsekvens, de identificerede mangler kan have.

6.16. Revisorloven § 20

Det fremgår af revisorlovens23 § 20, stk. 1 at revisor skal føre en protokol i alle virksomheder, hvis regnskab

bliver revideret. Jf. RL § 20, stk. 2. udarbejdes protokollen til brug for revisors arbejdsgiver og ingen andre,

med mindre andet kræves. I virksomheder, hvor der er indsat et revisionsudvalg, udarbejdes protokollen

ligeledes til udvalgets brug. Selvom protokollen er revisors rapporteringsmiddel, og revisor stort set må skrive

23 Efterfølgende kaldet RL
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hvad han føler væsentligt, er der en række mindstekrav til protokollens indhold jf. RL § 20, stk. 3.

Mindstekravene er følgende24:

1) Væsentlige spørgsmål vedr. revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr.

virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol

2) Forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller arbejdsgiverens

stillingtagen til årsregnskabet mv.

3) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed

4) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om

Ovenstående punkter skal indgår i revisors protokollat for at opfylde lovgivningen, og jf. RL § 20, stk. 4, kan

revisors protokol ikke erstattes af anden form for meddelelse om indholdet.

6.17. Selskabslovens § 129

Reguleringen omkring revisors protokollat i selskabsloven25 vedrører udelukkende den øverste ledelses pligt

i forbindelse med modtagelse af revisionsprotokollen. Det fremgår således af SL § 129, at medlemmerne af

den øverste ledelse skal underskrive den af revisor udarbejdede protokol, for dermed at tilkendegive at de

har gjort sig bekendt med indholdet. Kravet gælder kun, såfremt revisor jf. RL § 20, jf. ovenfor, er pålagt at

udarbejde en revisionsprotokol, eller af anden årsag har gjort dette.

6.18. Delkonklusion

Som det tydeligt fremgår af ovenstående afsnit, påkræves revisor både jf. erklæringsbekendtgørelsen,

ISA’erne, RL og SEL at kommunikere væsentlige forhold til virksomhedens øverste ledelse. Revisor anbefales

ligeledes at fremme godt samarbejde, der kan medvirke til mere direkte og ærlig kommunikation mellem

revisor og virksomhed. Selvom det ikke direkte fremgår i ovenstående afsnit, og heller ikke direkte omtales i

ovennævnte kilder, er going concern et forhold, der altid vil være omfattet af rapportering af væsentlige

forhold til den øverste ledelse. Det er således væsentlige at revisor i alle tilfælde drøfter going concern med

virksomhedens ledelse, uanset om forholdet anses for værende et potentielt problem for virksomheden. Idet

al ovenstående kommunikation mellem revisor og ledelse er intern, vil regnskabsbruger aldrig blive bekendt

med alle væsentlige forhold, der er drøftet, såfremt de forholdene ikke er så væsentlige for virksomhedens

drift, at de påvirker revisors konklusion i regnskabet. Umiddelbart er det forståeligt, at diverse rapportering

24 RL, § 20, stk. 3, punkt 1-4
25 Efterfølgende kaldet SL
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mellem revisor og ledelse, omkring virksomhedens drift, herunder interne kontroller mv., er intern, og aldrig

kommer offentlighedens kendskab. Dette kan både begrundes med at værdien af oplysningerne for

regnskabsbruger muligvis er minimal, men også at offentliggørelse kan afsløre konkurrencefordele over for

konkurrenter. Modsætningsvis kan det diskuteres om dele af revisors rapportering til den øverste ledelse

burde rykkes over i regnskabet for at give regnskabsbruger yderligere information omkring væsentlige

forhold. Der henvises til afsnit 10, hvor netop en fremtidig, enten delvis eller fuldstændig, offentliggørelse af

revisors protokollat diskuteres.

6.19. Revisors standarder om revision

Overgang fra RS til ISA

Det forekommer ikke unaturligt, at der i en verden, der er så globaliseret som vores, er behov for fælles

standarder for revision, samt for hvad der kan forventes at ligge bag en revisorerklæring. Mange

virksomheder er i dag internationale, og har brug for at kunne stole på indhold af regnskaber på tværs af

landegrænser, uden at skulle tage forbehold for hvordan en evt. revision er udført. På denne baggrund har

IFAC26, som revisorernes fælles internationale organisation, forestået udarbejdelsen af et fælles sæt

standarder om revision. Standarderne kan anvendes af revisorer i alle lande, og skal sikre, at revisors

erklæringer dækker over samme indhold, uanset i hvilket land erklæringen er udformet.

Medlemmer af FSR har pligt til at overholde god revisionsskik. Revisionsteknisk udvalg udsender

revisionsstandarder, der er i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, også kaldet

ISA’er. ISA’erne udsendes af IFAC som er omtalt ovenfor.

Dansk regulering

På nuværende tidspunkt, er det kun standarden omkring god revisorskik, der har retskraft i Danmark. Alle

medlemmer af organisationen FSR er underlagt ISA’erne, ligesom Revisortilsynets kontrol bygger på

overholdelsen af ISA’erne. Standarderne er den eneste guideline på området, hvorfor de som

udgangspunkt tillægges stor vægt i bl.a. responsumudvalg og af domstole.

Revisorloven

Revisorloven blander sig, som udgangspunkt, ikke i hvordan revisor planlægger og udfører sin revision. Loven

foreskriver udelukkende, at revisor skal udføre sit hverv med god revisorskik og derudover skal fremstå som

offentlighedens tillidsrepræsentant. God revisorskik beskrives på følgende måde i Revisorlovens § 16

26 IFAC, International Federation of Accountants, er den internationale revisorsammenslutning
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”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre

opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som

opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet,

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af

opgaverne”27.

Anvendelse af ISA’er

I Danmark har man valgt at kalde alle standarderne, revisionsstandarder, selvom de ikke alle omhandler

revision, men også gennemgang (review) og andre erklæringsopgaver. Standarderne er bygget op i et

hierarki, og bygger på fire udgangspunkter jf. nedenfor.

28

Udgangspunkterne er følgende standarder om revision ISA 100-999, standarder om review ISRE 2000-2699,

standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3000-3699 og standarder om beslægtede

opgaver ISRE 4000-4699. Nærværende afhandling koncentrerer sig om revision, altså om den røde markering

ovenfor.

ISA’erne om going concern

Som kort beskrevet ovenfor eksisterer der en række ISA’er med numrene 100-999. Numrene indikerer i

hvilken del af processen ISA’en bør anvendes. Dvs. at ISA 100-450 anvendes ved planlægningen af en revision,

ISA 500-620 anvendes ved udførelsen af revisionen og de resterende ISA’er anvendes ved afslutning og

27 Revisorlovens § 16, stk. 1
28 Model, Beierholm, Påtegninger, protokol og kommunikation, Jesper Seehausen, 2011, side 72
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rapportering af revisionen. I det følgende afsnit vil ISA 200, revisors overordnede mål, og ISA 570, going

concern, blive gennemgået. ISA’erne ligger hhv. i forbindelse med planlægningen og i forbindelse med

udførelsen. Resterende ISA’er vil ikke blive gennemgået. Dog vil der blive anvendt enkelte referencer til andre

ISA’er. Disse ISA’er vil kort blive præsenteret som fodnoter.

6.20. ISA 200 – den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens

gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder om revision

ISA 200 – den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med

internationale standarder om revision, anvendes i forbindelse med planlægning af en revision. ISA’en

forklarer revisors overordnede mål med en revision, og forsøger at klargøre hvilke handlinger der skal til for

at revisor kan nå disse mål. Ligeledes fremgår det af ISA’en at alle ISA’er skal overholdes ved udførelse af en

revision. Det fremgår af ISA’ens 3. punkt, at formålet med revisors arbejde, selve revisionen af et regnskab,

er at styrke regnskabsbrugers tillid til regnskabet. Dette hænger fint sammen med opfattelsen af revisor som

offentlighedens tillidsrepræsentant. Samtidig skal der dog tages højde for hvad grundlaget for revisors

konklusion er, jf. 5. punkt. ISA’erne kræver at revisors konklusion på et regnskab garanterer høj grad af

sikkerhed. Denne sikkerhed skal udtrykke at regnskabet, som helhed, ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Dette gælder både i situationer hvor, fejlinformationen skyldes besvigelser og i situationer,

hvor fejlinformationen skyldes fejl. Den høje grad af sikkerhed opnås ved at revisor skal indhente tilstrækkelig

og egnet revisionsbevis for at han udtrykker den rigtige konklusion. Med andre ord skal revisor mindske

revisionsrisikoen29 mest muligt. Selvom det forventes af revisor, at han afgiver en erklæring med høj grad af

sikkerhed, er en blank påtegning ikke en absolut sikkerhed for at virksomheden er going concern. Dette

begrundes med den iboende begrænsning30, der alt andet lige vil være i revisors revision af et regnskab.

Det fremgår af ISA’ens 18. punkt, at revisor skal overholde alle relevante ISA’er. Relevante ISA’er er dem,

der er trådt i kraft på tidspunktet for revisionen, samt dem, der kan være relevante grundet en særlig

omstændigheder. En særlig omstændighed kan f.eks. være hvis revisor er i tvivl om virksomhedens evne til

at fortsætte driften, altså om regnskabet kan aflægges som going concern. Den relevante ISA ved en sådan

omstændighed vil være ISA 570. Denne vil blive gennemgået i det følgende afsnit.

29 Se afsnit 6.3
30 Ved iboende begrænsning menes at revisor baserer sin konklusion på revisionsbevis, der er overbevisende og ikke definitivt, ISA
200 – den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med internationale standarder
om revision, 5. punkt
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6.21. ISA 570 – fortsat drift (going concern)

Indledning

ISA 570 – fortsat drift (going concern), anvendes i forbindelse med udførelsen af en revision. ISA’en anvendes

i situationer, hvor det er nødvendigt for revisor at udarbejde en konklusion på baggrund af ledelsens brug af

forudsætningen om going concern. Forudsætningen om fortsat drift anvendes i situationer, hvor det

vurderes at virksomheden kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Det fremgår ikke nærmere i ISA‘ens

2. punkt, hvad der nøjagtig menes med ”overskuelig fremtid”, men det er praksis, at dette antages at være i

en periode på 12 måneder efter skæringsdagen. Det skal bemærkes, at det ikke er i alle regnskabsmæssige

begrebsrammer, at der kræves at ledelsen udarbejder en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte

driften31.

Ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften beror på en vurdering af fremtidige udfald

af usikre forhold eller begivenheder. Idet dette i sig selv kan være svært at foretage en vurdering af, anvendes

som minimum følgende faktorer; graden af usikkerhed og virksomhedens størrelse samt kompleksitet.

Herudover skal det bemærkes, at vurderingen udelukkende skal foretages med højde for kendte oplysninger

på tidspunktet for vurderingen. Graden af usikkerhed vil i alle tilfælde være rimelig høj, da der er tale om

forhold og begivenheder i fremtiden. Dog vil usikkerheden stige, jo længere ud i fremtiden vurderingen

strækker sig. Virksomhedens størrelse og kompleksitet er derfor et væsentligt aspekt. Jo mere kompleks en

virksomhed er, og jo flere eksterne forhold, den påvirkes af, jo sværere vil det være at foretage en konkret

vurdering. Ledelsens ansvar, jf. ovenstående gennemgang, beskrives i ISA’ens punkt 5.

Revisors ansvar er at konkludere om ledelsens anvendelse af forudsætningen om fortsat drift er passende.

Når revisor skal konkludere på dette, skal revisor være i stand til at indhente tilstrækkeligt og egent

revisionsbevis for ledelsens vurdering. Yderligere skal revisor tage stilling til om der er væsentlig usikkerhed

forbundet med ledelsens forudsætning om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Også i tilfælde hvor

ledelsen ikke er pålagt at foretage en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften, vil revisor

være ansvarlig for at konkludere om der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens evne til at

fortsætte driften i en overskuelig fremtid.

Som beskrevet i ovenstående afsnit omkring ISA 200, er der en overordnet iboende risiko ved revisors

revision af et regnskab. Denne iboende risiko bliver selv sagt større, når revisor skal konkludere på fremtidige

31 ISA 570 – fortsat drift (going concern), 4. punkt
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begivenheder og forhold, der kan betyde, at en virksomhed ikke kan fortsætte driften. Dette betyder derfor

at en manglende henvisning i revisors erklæring til væsentlig usikkerhed omkring virksomhedens fortsatte

drift ikke betyder, at virksomhedens med sikkerhed vil være i stand til at fortsætte driften i en overskuelig

fremtid.

Mål

Overordnet er revisors mål og ansvar ifølge ISA 570 disse 332:

1) At opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om

fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende

2) På grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der eksisterer en væsentlig

usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens

evne til at fortsætte driften, og

3) At fastslå konsekvenserne for revisors erklæring

Ovenstående mål imødeses ved at revisor følger de i ISA 570 præsenterede krav om

risikovurderingshandlinger og yderligere aktiviteter. Dette gælder både revisors stillingtagen til ledelsens

vurdering samt de efterfølgende handlinger, både såfremt der ikke opstår tvivl omkring virksomhedens evne

til at fortsætte som going concern, og i særdeleshed i situationer hvor der opstår tvivl om evnen til at

fortsætte som going concern. Afslutningsvis skal revisors tage stilling til hvilke konsekvenser, hvis nogen,

konklusionen om virksomhedens evne til at fortsætte driften skal have på revisors erklæring på det

reviderede regnskab. Det følgende afsnit indeholder en nærmere forklaring af disse krav til revisors arbejde.

Krav

Allerede i revisors planlægning af en forestående revision, skal der tages stilling til om der er forhold, der kan

rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Typisk vil sådanne overvejelser blive dokumenteret

i forbindelse med risikovurderingshandlingerne, der kræves i ISA 315 – identifikation og vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Revisor skal tage stilling

til om virksomhedens ledelse allerede har foretaget en vurdering af evnen til at fortsætte driften. Hvis der af

ledelsen er foretaget en vurdering, skal revisor drøfte denne med ledelsen, og herigennem opnå en forståelse

for om alle relevante forhold er medtaget. Derudover skal revisor opnå forståelse for om ledelsen vurderer

at der er tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Såfremt der er tvivl omkring virksomhedens

32 Fremgår direkte i ISA 570 – fortsat drift (going concern), 9. punkt, afsnit a, b og c
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fortsatte drift, skal revisor drøfte ledelsens handlingsplan for at imødese den identificerede risiko. Hvis der

af ledelsen ikke er foretaget en vurdering, skal revisor drøfte med ledelsen om anvendelsen af

forudsætningen om fortsat drift er passende.

Den daglige ledelses vurdering

Revisor skal ved sin gennemgang af ledelsens vurdering dække samme periode, som ledelsen selv. Såfremt

ledelsens vurdering dækker en kortere perioden end 12 måneder fra balancedatoen, skal revisor anmode

ledelsen, om at foretage en ny vurdering, der minimum dækker 12 måneder, eller yderligere, hvis revisor

mener dette er nødvendigt. Vurderingsperioden på minimum 12 måneder fastslås i ISA 560 – efterfølgende

begivenheder. Selvom udgangspunktet for vurderingen er 12 måneder, skal revisor forespørge ledelsen, om

den har kendskab til forhold, der ligger efter denne periode.

Revisors handlinger

Revisors gennemgang af ledelsens vurdering skal indeholde en stillingtagen til, om alle relevante forhold er

medtaget i ledelsens vurdering. Relevante forhold er kendte forhold og oplysninger på tidspunktet for

vurderingen, samt information, som revisor er blevet bekendt med som følge af den udførte revision. Hvis

revisors gennemgang giver anledning til at rejse tvivl omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften, er

revisor nødt til at foretage yderligere revisionshandlinger, for at afdække denne identificerede risiko. De

yderligere revisionshandlinger skal give revisor overbevisning om, om der er væsentlig usikkerhed omkring

virksomhedens evne til at fortsætte driften. Handlingerne, som revisor skal udføre fremgår i 16. punkt i ISA

570, og er gengivet nedenfor33:

a) Hvis den daglige ledelse endnu ikke har foretaget en vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte

driften, skal revisor anmode den daglige ledelsen om at foretage vurderingen

b) Stillingtagen til den daglige ledelses planer for fremtidige handlinger i relation til dens vurdering af

fortsat drift, om det er sandsynligt, at udfaldet af disse planer vil kunne forbedre situationen, og om

den daglige ledelses planer efter omstændighederne er gennemførlige

c) Hvor virksomheden har udarbejdet budgetterede pengestrømme, og analyser heraf er en betydelig

faktor i overvejelsen af det fremdige resultat af begivenheder eller forhold ved stillingtagen til den

daglige ledelses planer for fremtidige handlinger:

33 ISA 570 – fortsat drift (going concern), 16. punkt
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a. Stillingtagen til pålideligheden af de underliggende data, der er genereret for at udarbejde

budgettet, og

b. Fastslåelse af, om de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er fyldestgørende

underbygget

d) Overvejelse af, om eventuelle yderligere fakta eller informationer er blevet tilgængelige siden det

tidspunkt, hvorpå den daglige ledelse foretog sin vurdering

e) Anmodning om skriftelige udtalelser fra den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste

ledelse vedr. dens planer for fremtidige handlinger og disse planers gennemførlighed

Ovenstående handlinger, er revisors minimumshandlinger, såfremt der identificeres væsentlig usikkerhed

vedrørende virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor er nødt til at have for øje, at hans underskrift

på et regnskab, vidner om at der foreligger et retvisende billede. Revisor er derfor i sin gode ret til at

efterspørge yderligere information og kræve yderligere handlinger, hvis ovenstående ikke giver ham

tilstrækkelig overbevisning. I situationer hvor revisor ikke er i stand til at indhente tilstrækkelig overbevisning

omkring virksomhedens evne til at fortsætte driften, bør det have konsekvenser for hans påtegning. Revisors

påtegning kan udformes på forskellige måder mht. præsentation af væsentlig usikkerhed om going concern,

alt efter hvilken situation revisor er i. De forskellige mulige påtegninger vil blive gennemgået i det følgende

afsnit.

Afgivelse af revisorerklæring

Når revisor har udført de påkrævede handlinger jf. ovenfor, skal han foretage en samlet konklusion på

ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor skal vurdere om begivenheder og

forhold hver for sig eller tilsammen, inden for den nærmeste fremtid kan rejse betydelig tvivl om

virksomhedens evne til at fortsætte driften. En væsentlig usikkerhed er til stede og skal oplyses, når revisor

mener at udeladelse af en sådan oplysning vil gøre, at det aflagte regnskab ikke aflægges efter princippet om

det retvisende billede.

Der er to mulige udfald af ovenstående vurdering. Det første mulige udfald er, at revisor konkluderer at

anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift er passende, men at der samtidig er væsentlig usikkerhed.

Det andet mulige udfald er, at revisor konkluderer at anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ikke er

passende.

I tilfælde hvor forudsætningen om fortsat drift er passende, skal revisor sikre sig, at ledelsen i regnskabet har

medtaget fyldestførende oplysninger om hvilke begivenheder og forhold, der netop udgør den væsentlige

usikkerhed. Revisor skal samtidig, i sin påtegning, fremhæve med en supplerende bemærkning, at der er en

væsentlig usikkerhed i regnskabet, og henvise til ledelsens omtale heraf i noterne. Hvis ledelsen i modsætning
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hertil, ikke har medtaget en fyldestgørende beskrivelse af usikkerheden, skal revisor modificere sin

påtegning. Påtegningen skal enten indeholde et forbehold eller en afkræftende konklusion.

I tilfælde hvor forudsætningen om fortsat drift ikke er passende, skal revisor modificere sin påtegning. Den

eneste mulige påtegningen i en sådan situation, er en afkræftende konklusion. Revisor skal samtidig anmode

ledelsen om at ændre sin vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. Såfremt ledelsen ikke er

villig hertil, skal revisor overveje hvilke konsekvenser dette skal have, dels for revisors erklæring, dels for det

fremtidige samarbejde. I situationer, hvor der opstår uenighed med den daglige ledelse, er det et krav, at

revisor informerer den øverste ledelsen, hvis ikke disse to er sammenfaldende. Informationen skal indeholde

oplysninger om forholdet, samt revisors samarbejde med ledelsen. Der henvises til ISA 570, 23. punkt for

yderligere beskrivelse heraf.

Revisors mulige påtegninger

Det fremgår af ISA 705 – modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, at revisor er

ansvarlig for at afgive en passende erklæring på det reviderede regnskab. Revisors konklusioner uden

modifikationer, præsenteres i ISA 700 – udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et

regnskab. ISA 700 vil ikke blive gennemgået i nærværende afhandling, da det vurderes at være ISA 705, der

er interessant i afhandlingens sammenhæng.

Jf. 2. punkt i ISA 705, har revisor mulighed for at afgive fire forskellige modificerede konklusioner, en uden

forbehold, men med supplerende oplysning, en med forbehold, en afkræftende konklusion og en manglende

konklusion. Valg af konklusion afhænger primært af følgende forhold, arten og omfanget af forholdet –

indeholder regnskabet fejl, eller har det ikke været muligt for revisor at indhente tilstrækkeligt revisionsbevis

samt graden af hvor gennemgribende forholdet, eller mulige konsekvenser af forholdet, er for regnskabet

som helhed. Modellen nedenfor viser de mulige påtegninger, revisor kan gøre brug af. Under modellen vil

hver mulig påtegning kort blive gennemgået.
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Konklusion uden forbehold, med supplerende oplysning

En konklusion uden forbehold, men med supplerende oplysninger, bliver typisk anvendt i situationer, hvor

revisor vil henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på et eller flere særlige forhold i regnskabet. I relation

til going concern bliver påtegningen typisk anvendt i situationer, hvor det af ledelsen er besluttet at

regnskabet skal aflægges på going concern basis, og dette er beskrevet i noterne, og revisor er enig heri. I

disse situationer, hvor revisor er enig i ledelsens vurdering og beskrivelse af forholdet, er det god revisor skik

at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på forholdet, der typisk vil være præsenteret i noteform i

regnskabet.

Konklusion med forbehold

En konklusion med forbehold gives typisk i to situationer. Såfremt revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet

revisionsbevis, men vurderer at der er risiko for væsentlige fejl i regnskab, der dog ikke, hver for sig eller

tilsammen, er gennemgribende for regnskabet, skal revisor afgive en erklæring med forbehold. Også i

situationer, hvor revisor ikke har været i stand til at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og

vurderer at der er risiko for væsentlige fejl i regnskabet, der dog ikke er gennemgribende, skal revisor afgive

en erklæring med forbehold.

Afkræftende konklusion

I tilfælde hvor revisor har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, men vurderer at der er væsentlig

risiko for fejlinformation, der enkeltvis eller tilsammen er væsentlige og gennemgribende, skal revisor afgive

en afkræftende erklæring.

34 Model, Beierholm, Påtegninger, protokol og kommunikation, Jesper Seehausen, 2011, side 74
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Manglende konklusion

Når revisor, i sjældne tilfælde, ikke kan indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og samtidig vurderer

at eventuelle påvirkninger på regnskabet som helhed muligvis er både væsentlige og gennemgribende, skal

revisor afgive en manglende konklusion.

I situationer, hvor revisor har afgivet en afkræftende eller manglende konklusion, kan revisor ikke samtidig

afgive en u modificeret erklæring om dele af regnskabet, der er opgjort efter samme begrebsramme. En

sådan u modificeret erklæring i sammenhæng med en afkræftende eller manglende konklusion, vil modsige

revisors arbejde og samlede konklusion på regnskabet.

Afgivelse af en rigtig erklæring

Som det tydeligt fremgår af indledningen og de ovenstående afsnit, tillægges revisors arbejde og hans

afsluttende erklæring herpå, stor værdi. Ofte vil revisors blanke påtegning blive opfattet som en blåstempling

af det pågældende regnskab. Forventningerne til revisor og titlen ”offentlighedens tillidsrepræsentant” stiller

imidlertid store krav til revisor og hans arbejde.

For at kunne opretholde offentlighedens forventninger, er revisor nødt til at være meget omhyggelig ved sit

valg af påtegning. Ligeså meget som det gavner en virksomhed at få en blank påtegning fra revisor, ligeså

skadeligt kan det være, hvis påtegningen er modificeret. En modificeret påtegning kan have store

konsekvenser for virksomheden, på trods af at det omtalte forhold muligvis vedr. andre forhold en selve

virksomhedens drift. En modificeret påtegning giver offentligheden anledning til at stille spørgsmålstegn, og

kan i værste fald have betydning for virksomhedens evne til at fastholde samarbejdspartnere.

Grundet den store betydning af revisors påtegning, både i blank og modificeret form, er det yderst vigtigt at

revisor er i stand til at afgive den mest korrekte og passende erklæring i den pågældende situation. Som det

fremgår ovenfor kan revisors påtegning modificeres på flere måder. Selv om der, trods alt, kun overordnet

eksisterer fire typer modifikationer, kan det være vanskeligt for revisor at vælge den rigtige form, passende

til situationen. For at lette denne proces, findes følgende beslutningstræ, der skal afhjælpe revisor med at

vælge den mest korrekte påtegning.
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Beslutningstræet35 skal hjælpe revisor i situationer, hvor det ikke står helt klart, i hvilken retning revisors

påtegning skal modificeres. Der henvises til afsnit 6.16.8, hvor vigtigheden af afgivelse af en korrekt erklæring

vil blive gennemgået yderligere.

6.22. Forventningskløften

Når en virksomhed er gået konkurs er det åbenlyst, at selskabet har haft økonomiske problemer. Det er typisk

herefter, at der opstår spørgsmål om hvorfor revisor ikke har kommenteret på dette i regnskabet, hvis dette

er tilfældet. Spørgsmålene til revisor opstår som følge af den forventningskløft der er mellem

regnskabsbrugers forventninger til revisors arbejde og hvilke handlinger revisor reelt er forpligtet til at udføre

jf. revisors regulering.

35 BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab.
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36

Ovenstående figur illustrerer problemstillingen og hvordan kløften mellem regnskabsbruger og revisor

opstår. Kløften opstår ved at forventningerne fra offentligheden ikke stemmer overens med de reelle krav,

der stilles til revisor. Det egentlig spørgsmål er dog, om der reelt er en kløft mellem forventninger og reelle

krav, eller om kløften blot er opstået på baggrund af manglende forståelse for revisor og hans arbejde.

Der er i de seneste år kommet et enormt fokus på revisors arbejde og hans erklæringer, herunder særligt i

situationer, hvor virksomhedens efterfølgende er gået konkurs. Det øgede fokus skyldes primært at

samfundet har været vidne til konkurser af store danske virksomheder, der har været i mediernes søgelys.

Ud over den enorme mediedækning, har nogle af konkurserne haft økonomiske betydning for ”almindelige”

mennesker, og ikke kun for virksomhedens selv og dens investorer.

Senest har vi set OW Bunker gå konkurs kort efter virksomhedens børsnotering. For at give en overordnet

forståelse af sagen, er den kort præsenteret nedenfor:

OW Bunker er et dansk aktieselskab, der i dag er under konkurs. Virksomheden beskæftiger sig primært med

køb og salg af brændstof til skibe. I 2013 havde selskabet en omsætning på 92,3 mia. kr., hvilket gør det til

Danmarks næststørste selskab målt på omsætning, kun overgået af A.P. Møller Mærsk. Selskabet havde i

2013 i alt 622 medarbejdere på verdensplan.

Selskabets aktier blev den 28. marts 2014 noteret på Københavns Fondsbørs, efter at der var blevet udstedt

nye aktier, og Altor i forbindelse hermed solgte ud i de eksisterende aktier.

Kun syv måneder efter børsintroduktionen meddelte OW Bunker, at forhandlinger med koncernens banker

om en refinansiering af koncernens gæld var blevet sat i bero som følge af konstateret svindel i et

datterselskab i Singapore. Koncernen havde realiseret tab på fejlslagne oliekontrakter på 150 millioner USD

samt tabt 125 millioner USD på den angivelige svindel. Den 6. november 2014 meddelte OW Bunker, at

koncernens to danske datterselskaber, O.W. Bunker & Trading A/S og O.W. Supply & Trading A/S havde

36 Helle Marie Landtved og Helle Pedersen, Revisors rolle i relation til going concern, 2014
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anmodet skifteretten om rekonstruktion. Allerede dagen efter indgav moderselskabet OW Bunker A/S

konkursbegæring.

Konkursen gav et chok, både for erhvervsfolk og for offentligheden. Ingen havde troet at en konkurs, blot syv

måneder efter en børsnotering, på nogen tænkelig måde kunne være mulig. Konkursen fik grundet dens

særpræg en enorm mediedækning, ligesom medierne også gik efter dels selskabets ledelse, men i den grad

også efter selskabets revisor. Grunden til den store interesse var, at mange havde købt aktier ved

børsnoteringen, herunder også ”almindelige” mennesker. Dvs. at konkursen ikke kun gik ud over selskabet,

og stoltheden, men også i nogen grad over mindre investorer, der havde investeret i aktierne. Idet

virksomheden, rent informationsmæssigt lukkende fuldstændig ned efter konkursen, gik man straks til

revisor. Det kom hurtigt frem at revisor ikke havde indført supplerende oplysninger eller forbehold i

selskabets regnskab året før, og netop det gav anledning til massiv kritik af revisor. Og igen opstår

spørgsmålene burde revisor have set det, og kendte ledelsen til den svindel der blev fortaget i et

datterselskab.

Konkursen er interessant i nærværende afhandling, idet det er interessant at se på i hvilke situationer revisor

bør forudse en forestående konkurs. Burde OW Bunkers revisor have vidst at der var noget galt, eller var

konkursen så uforudsigelig, at revisor kan undskyldes med at hans påkrævede handlinger blot ikke var

tilstrækkelige til at afdække risikoen for den forestående konkurs.

Der har gennem tiden været flere konkurser, i lighed med konkursen af OW Bunker, der har givet anledning

til kritik af revisor. Der kan bl.a. nævnes Sterling Airlines A/S og Cimber Sterling A/S samt flere andre.

Konkursen af de kendte og mediedækkede selskaber har uden tvivl været medvirkende til at øge fokus på

netop begrebet going concern og derudover muligvis skabt en endnu større forventningskløft end tidligere.

6.23. Lempelse af revisionspligten

Som tidligere nævnt er der sket en lempelse af revisionspligten for de mindre virksomheder i Danmark.

Nedenstående oversigt37 viser de reguleringer der er sket på området.

37 FSR, Danske revisorer, Selskabers afkast, likviditet og soliditet.
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Udviklingen i revisionspligten har givet de mindre virksomheder mulighed for at fravælge revisionspligten og

fra 2013 blev det ligeledes muligt at vælge den dengang nye form for revision, udvidet gennemgang. Dvs. at

de mindre virksomheder i Danmark nu har følgende valgmuligheder:

• Revision

• Udvidet gennemgang

• Review

• Assistance med opstilling

• Ingen revisor

Af ovenstående valg er der tre som indeholder en grad af sikkerhed fra revisor, disse er revision, udvidet

gennemgang og review. I alle tilfælde aflægges regnskabet med fortsat drift som regnskabsprincip, hvorfor

revisors handlinger på dette punkt er identiske.
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I en analyse fra FSR Danske Revisorer kan man se fordelingen på erklæringstyper for regnskaber aflagt i 2014.

38

Af ovenstående figur fremgår det, at selvom revisionspligten er blevet lempet, vælger 57% stadig at få en

påtegning, der giver høj grad af sikkerhed.

Graden af sikkerhed som virksomheden ønsker fra revisor, kan også afhænge af omverdenen, herunder

primært virksomhedens nære interessenter. Som nævnt tidligere er der for hver virksomhed mange

interessenter, der kan have indflydelse på virksomhedens valg af erklæringstype. Netop dette er illustreret

nedenfor39.

38 FSR Danske Revisorer, Revisorbranchen 2015, nøgletal
39 FSR Danske Revisorer, Revision og Årsregnskaber, hvem står på mål for regnskabet?
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I enkelte tilfælde kan der være interessenter fra virksomhedens eksterne miljø, som kræver at virksomheden

vælger en påtegning med sikkerhed fra revisor, førend de vil udføre samarbejde med virksomheden. Disse

interessenter kan f.eks. være banker, investorer, leverandører mv.

For mange virksomheder er revisor og hans arbejde blot endnu et krav, der skal overholdes. Dvs. at mange

ikke forsøger at ”udnytte” revisor, forstået på den måde, at revisor i mange tilfælde kan bidrage med langt

større værdi, end blot at levere et regnskab. Værdien af revisors arbejde vil blive gennemgået i afsnit 8.8.
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7. Konkursramte virksomheder i 2014

Som beskrevet i afhandlingens indledende afsnit, ønsker vi at undersøge hvor god revisor er til at forudse

konkurser samt hvor god revisor burde være til det. Undersøgelsen af hvor god revisor faktisk er, er ikke i sig

selv svært at finde ud af, idet det overordnet set blot handler om at se på i hvor mange konkurstilfælde,

revisor har omtalt going concern i påtegningen i konkursramte virksomheder. Sværere er det at foretage en

analyse af, hvor god revisor bør være til at forudse konkurser. Dette vil vi imidlertid forsøge at undersøge

dels via analyse af konkursramte virksomheder, dels via analyse af revisors handlinger i dag samt en

sammenholdelse med tiltag, der fremover skal sikre mere klarhed og gennemsigtighed, i relation hertil.

I 2012 udarbejde FSR Danske Revisorer i samarbejde med Beierholm en analyse40 af revisors evne til at

forudse konkurser. Analysen tager udgangspunkt i konkursramte virksomheder i 2011. Følgende

hovedkonklusioner, vil vi gerne rette fokus på og bruge i forbindelse med vores analyse.

”Otte ud af 10 konkursramte virksomheder, 79 %, år konkurs mere end et år efter balancedatoen41”

”Kun hver femte virksomhed, 21 % gik konkurs inden for en periode på et år efter balancedatoen42”

”Blandt de 21 % af virksomhederne, der gik konkurs inden for et år efter balancedatoen, havde seks ud af 10,

60 %, enten et forbehold eller en supplerende oplysning vedrørende going concern i revisionspåtegningen43”

Netop ovenstående analyse og hovedkonklusioner har inspireret os til at udarbejde en tilsvarende analyse,

dog med fokus på konkursramte virksomheder i 2014. Vores analyse tager udgangspunkt i revisors påtegning

på konkursramte virksomheder, samt indholdet af denne. Revisors påtegninger på de udvalgte virksomheder,

er igennem analysen opdelt i hhv. en blank påtegning, en påtegning med supplerende oplysninger og en

påtegning med forbehold.

I forlængelse af gennemgangen har påtegningerne, har vi foretaget en nærmere gennemgang af de

konkursramte virksomheder, hvor revisor ikke havde bemærket going concern, altså de virksomheder, hvortil

revisor har afgivet en blank påtegning. Netop disse virksomheder er interessante, idet det alt andet lige, vil

være baggrunden for disse virksomheders konkurs, der vil afsløre hvor god revisor er til at forudse konkurser.

40 Analyse: Going concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift
41 Analyse: Going concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift, side 2, punkt 1
42 Analyse: Going concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift, side 2, punkt 2
43 Analyse: Going concern – Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift, side 2, punkt 3
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Inden den førnævnte analyse, præsenteres to overordnede afsnit, der omhandler værdien af revisors

påtegning. Afsnittets indhold vil i forbindelse med analysen blive inddraget og sammenholdt med resultater

af undersøgelserne.

7.1. Værdi af revisors påtegning

Den 5. februar 2014 udsendte Erhvervsstyrelsen en meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med

sikkerhed. Meddelelsen søger at sætte fokus på hyppige fejltyper i revisors erklæringer med sikkerhed, for

fremover at kunne undgå disse. Meddelelsen omhandler flere konkrete fejltyper, men der vil i denne

sammenhæng udelukkende blive taget stilling til følgende fejltype:

Fejl i revisors erklæring i relation til going concern

Det er interessant at undersøge ovenstående fejltype, idet det tydeligt fremgår i afsnit 8.8 at revisors

erklæring tillægges høj værdi, og således altid bør være korrekt. Revisor er givet rollen som offentlighedens

tillidsrepræsentant, og det er derfor selvsagt en nødvendighed at man kan stole på, at det revisor skriver i

sin erklæring er korrekt.

Manglende beskrivelse af going concern

Det fremgår af meddelelsen at mange af fejlene i revisors erklæring vedr. manglende oplysning om going

concern. Som beskrevet tidligere kan der afgives forskellige modificerede erklæringer, og det kan i flere

situationer være svært at vide, om der er en korrekt løsning. Dog vurderes det at der i alle tilfælde vil være

en løsning, der er den mest rigtige. Der er to situationer, hvori revisor skal oplyse om going concern. I

situationer hvor regnskabet aflægges som going concern, og ledelsen har beskrevet dette tilstrækkeligt, men

revisor mener der er en væsentlig risiko, bør der i revisors erklæring indføres en supplerende oplysning med

henvisning til ledelsens beskrivelse af forholdet. I situationer hvor regnskabet af lægges som going concern,

men ledelsen ikke har beskrevet forholdet tilstrækkeligt, bør revisor indføre et forbehold i erklæringen.

Selvom både en supplerende oplysning og et forbehold er en modifikation af revisors erklæring, er der stor

forskel på modifikationerne. Overordnet set er en supplerende oplysning blot en ekstra information, som

revisor mener regnskabsbruger bør være opmærksom på, hvorimod et forbehold er en indikation på at der

har været uenighed mellem ledelsen og revisor.

Sammenblanding af going concern og kapitaltab

Yderligere fremgår det af meddelelsen at revisor i flere situationer, ikke har været i stand til at skelne mellem

forhold vedr. going concern og konsekvenserne af tabt selskabskapital. Som beskrevet tidligere kan det

forhold, at en virksomhed har tabt sin selskabskapital være tegn på en usund økonomi, og dermed evt.
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problemer med going concern. Dog er det ligeledes præciseret, at der i langt fra alle situationer med

kapitaltab er tale om samtidige problemer med going concern. Idet begge situationer vedr. virksomhedens

evne til at fortsætte driften, er det væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om to forskellige retsområder.

Ved tabt selskabskapital kan ledelsen ifalde ansvar jf. Selskabslovens44 § 119, og ved going concern problemer

skal ledelsen blot oplyse herom, og vurdere om virksomheden faktisk kan aflægge regnskab som going

concern. Ledelsen kan ikke på samme måde ifalde ansvar vedr. going concern problemer.

Grunden til at det kan være ødelæggende for en virksomhed, at revisor ikke kender forskel på going concern

problemer og kapitaltab er, at det kan ende med at der afgives en erklæring med en supplerende oplysning,

der ikke var relevant for regnskabsbruger. I en situation hvor revisor konkluderer at virksomhedens har tabt

sin selskabskapital, men samtidig kan fortsætte driften som going concern, vil han umiddelbart indføre en

supplerende oplysning om den tabte kapital. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, og bekræftes af

Erhvervsstyrelsen45, at revisor ikke bør afgive hverken supplerende oplysninger eller tage forbehold i

situationer, hvor ledelsen ikke kan ifalde ansvar. Dette er situationer hvor en virksomhed har tabt sin

selskabskapital, men hvor der af ledelsen har iværksat passende tiltag for at reetablere selskabskapitalen,

senest seks måneder efter det er konstateret, at over halvdelen af selskabskapitalen er tabt. I en sådan

situation har ledelsen overholdt sine pligter jf. SEL § 119, og kan således ikke ifalde ansvar. En supplerende

oplysning om kapitaltab i revisors erklæring vil i en sådan situation være værdiløs for regnskabsbruger.

Ligesom det kan have stor betydning for en virksomhed, om revisor indfører en supplerende oplysning eller

et forbehold, kan det have stor negativ betydning for en virksomhed, hvis revisor indfører en supplerende

oplysning eller et forbehold, der er forkert og derudover ikke værdiskabende for regnskabsbruger.

Delkonklusion

Kendskabet til at revisors erklæring tillægges så væsentlig værdi, som den gør, betyder at ovenstående

forhold har væsentlig betydning, og at det er en udfordring man både hos revisorerne selv og hos branche

organisationen, FSR Danske Revisorer, er nødt til at tage alvorligt. Ligeså gavnlig som en revisor kan være

for en virksomhed, ligeså skadeligt kan det være, hvis revisor afgiver en forkert erklæring. Såfremt man

ønsker, at der fremover skal skabes en mindre forventningskløft og større brug af revisors kompetencer, ud

over revision, må ovenstående ikke stå i vejen herfor. Der henvises til de følgende afsnit, hvor revisors

handlinger i relation til going concern drøftes, herunder klarheden af disse, samt om en præcisering heraf

kan være med til at afhjælpe ovenstående udfordring.

44 Efterfølgende kaldet SEL
45 Erhvervsstyrelsen, Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 5. februar 2014
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7.2. Revisors handlinger – bør de være mere konkrete?

ISA 570

Som tidligere beskrevet i afsnittet omkring ISA 570, er revisor pålagt en række handlinger i forbindelse med

hans vurdering af going concern. Handlingerne vedr. primært løbende vurderinger af virksomheden,

herunder primært at de vurderinger det er på lagt virksomhedens ledelse at udarbejde. Revisors mål er at

opnå tilstrækkeligt revisionsbevis omkring going concern, og herved opnå forståelse for om der eksisterer en

væsentlig risiko i relation til om virksomheden kan fortsætte sin drift i minimum 12 måneder efter

balancedatoen.

Ved vores gennemgang af ISA 570 har vi bemærket, at de handlinger revisor er pålagt at udføre beskrives

med følgende ord: overveje, drøfte, være opmærksom, tage stilling og forespørge. Alle disse handlinger

vurderes at være meget bløde. Med dette menes, at ingen af handlingerne indeholder konkrete

revisionshandlinger, som f.eks. udarbejdelse og gennemgang budgetter og pengestrømsopgørelser. Netop

disse to konkrete handlinger præsenteres i ISA 570, 16. punkt, afsnit c som følgende

”…hvor virksomheden har udarbejdet budgetterede pengestrømme, og analyser heraf46”.

Det fremgår af ISA 570, 16. punkt, afsnit c, at det kun er i tilfælde, hvor der er udarbejdet budgetterede

pengestrømme, at revisor skal gennemgå disse, herunder grundlaget for disse. Dvs. at det ingen steder

fremgår, at revisor skal, eller bør, stille krav til virksomhedens ledelse om udarbejdelse af sådant materiale

ved deres vurdering af going concern.

Konkursramte virksomheder uden bemærkninger fra revisor

Som det fremgår af afsnit 8.4, er der enormt mange informationer at hente ved at udarbejde en

regnskabsanalyse. Dette behøver endda ikke ske på et voldsomt detaljeret niveau. Simple nøgletal som

overskudsgrad, soliditet mv., kan sagtens være tilstrækkelige for at afsløre hvordan en virksomhed, rent

økonomiske, har det.

Som beskrevet ovenfor, fremgår det ingen steder i ISA 570, at revisor skal udarbejde, eller efterspørge

ledelsen om at udarbejde, en regnskabsanalyse. Dog stilles der jf. hhv. ISA 315 – Identifikation og vurdering

af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser og ISA 520 –

Analytiske handlinger, krav til, at revisor både i forbindelse med sin planlægning og i forbindelse med

afslutningen af en revision, foretager analytiske handlinger.

46 ISA 570 – fortsat drift (going concern), 16. punkt
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Det fremgår af ISA 315, 6. punkt, afsnit b at revisor i sine risikovurdering skal foretaget analytiske handlinger.

Det fremgår af vejledningen til ISA 315, at de analytiske handlinger skal bidrage til en udvidet forståelse af

virksomheden, og tydeliggøre forhold, revisor ikke umiddelbart vil kunne se på andre måder. Tilsvarende

fremgår det af ISA 520, 6. punkt, at revisor i forbindelse med afslutningen af sin revision, skal udføre

analytiske handlinger. Disse skal give revisor overbevisning om at regnskabet stemmer overens med revisors

forståelse af virksomheden. Det pointeres i ISA 520, 7. punkt at revisor skal følge op på evt. uventede

afvigelser og lign. Dette kan enten være ved at drøfte forholdene med ledelsen, eller alternativt udføre

yderligere revisionshandlinger.

Det skal bemærkes, at der hverken i ISA 315 eller ISA 520 stilles forslag til eller krav om hvilke nøgletal, der

skal anvendes af revisor. Dette skyldes, efter vores vurdering, primært at det kan være svært at fastslå hvilke

nøgletal, der kan bruges, og give mening, på alle typer af virksomheder, og at det må være op til revisor at

bedømme dette. Dog vurderes det samtidig, at kravene i både ISA 315 og ISA 520 kan virke meget vage.

Den manglende konkrethed i både ISA 315, ISA 520 og ISA 570 kan være medvirkende til at der i mange

tilfælde er for lidt fokus på de analytiske handlinger i en revision. Idet der ikke fremgår tydligt, hvad revisor

som minimum skal foretage af analytiske handlinger, vil det være let for revisor blot at udarbejde en

overordnet gennemgang af regnskabet og på baggrund heraf konkludere om der er behov for yderligere

handlinger. En sådan konklusion på baggrund af overordnede analytiske handlinger, vil typisk ikke vise revisor

andet end at virksomhedens økonomi er fornuftig nok. Erfaringsmæssigt, og også på baggrund af

konklusionen i afsnit 8.5, er det nødvendigt at udarbejde en noget mere dybdegående analyse for at blive

opmærksom på forhold, som man ikke umiddelbart vil kunne se ud af regnskabet.

I det følgende afsnit præsenteres analysen, herunder grundlag for populationen, afgrænsninger samt

konksekvenser heraf. Der vil løbende igennem analysen blive konkluderet på væsentlige forhold, der kan

bidrage til at basvare spørgsmålet om, hvor god revisor er til at forudse konkurser.
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8. Data og undersøgelse

8.1. Data, population og stikprøver

Populationen, der danner grundlagt for vores undersøgelse udgøres af alle selskaber, for hvilke, der er afsagt

konkursdekret i 2015. Data til brug for undersøgelsen er indhentet fra www.konkurser.dk, der indhenter

informationer fra Statstidende. www.konkurser.dk opdateres dagligt med oplysninger fra Statstidende. Se

yderligere gennemgang i afsnit 4.4.

Der er afsagt 4.095 konkursdekreter i 2015, der er blevet offentliggjort i Statstidende. Jf. vores afgrænsning,

omfatter undersøgelsen kun virksomheder drevet i selskabsform, altså ApS’er og A/S’er. Det indhentede data

er sorteret, så populationen lever op til denne afgrænsning. Efter frasorteringen af virksomheder drevet i

personligt regi, udgør populationen til brug for undersøgelsen 3.207 selskaber, der alle er ApS’er eller A/S’er.

For at udarbejde en undersøgelse, der er så korrekt og repræsentativ som muligt, er stikprøven beregnet

med et konfidensinterval på 5%. Dvs. at stikprøven er repræsentativ for populationen med en usikkerhed på

5%. Stikprøven er beregnet til 343 selskaber, altså en undersøgelse af 11% af populationen på 3.207

selskaber. Stikprøven er udvalg simpelt tilfældigt af den totale population. For at sikre en så repræsentativ

stikprøve som muligt, har vi beregnet hvor stor andel af det samlede antal selskaber, der er gået konkurs,

hver retskreds har. På baggrund heraf, er stikprøven fordelt forholdsmæssigt på de forskellige retskredse.

Den forholdsmæssige fordeling på retskredse giver den mest mulige repræsentative stikprøve og er

præsenteret nedenfor.
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Retskreds Antal Procent Antal stikprøver

(Ikke angivet) 199 6,2% 21

Bornholm Retskreds 7 0,2% 1

Esbjerg Retskreds 58 1,8% 6

Helsingør Retskreds 81 2,5% 9

Herning Retskreds 64 2,0% 7

Hillerød Retskreds 119 3,7% 13

Hjørring Retskreds 94 2,9% 10

Holbæk Retskreds 74 2,3% 8

Holstebro Retskreds 49 1,5% 5

Horsens Retskreds 73 2,3% 8

Kolding Retskreds 128 4,0% 14

Nykøbing Falster Retskreds 60 1,9% 6

Næstved Retskreds 144 4,5% 15

Odense Retskreds 126 3,9% 13

Randers Retskreds 127 4,0% 14

Roskilde Retskreds 238 7,4% 25

Svendborg Retskreds 63 2,0% 7

Sø- og Handelsretten 1160 36,2% 124

Sønderborg Retskreds 93 2,9% 10

Viborg Retskreds 94 2,9% 10

Aalborg Retskreds 155 4,8% 17

Århus Retskreds 1 0,0% 0

Total 3.207 100,0% 343

8.2. Gennemgang af populationen

Undersøgelsen af stikprøven på de 343 selskaber, præsenteret ovenfor, tager udgangspunkt i det aflagte

regnskab for 2014. Regnskaberne er indhentet fra www.cvr.dk, hvor alle regnskaber, der er indberettet til

Erhvervsstyrelsen, offentliggøres. Undersøgelsen omfatter udelukkende regnskabsåret 2014, da revisor skal

vurdere om det pågældende selskab er going concern et år fra balancedatoen. Hvis der i stikprøven er

selskaber med ”skævt” regnskabsår er det kontrolleret om de er gået konkurs inden for et år, fra den

pågældende balancedato, inden de er blevet inddraget i undersøgelsen. Vi fokusere kun på de selskaber der

er gået konkurs inden for et år, da det er den periode revisor erklærer sig på.
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I forbindelse med gennemgangen af populationen har er der indhentet regnskab for alle de udvalgte

selskaber og ved opslag i 2014 regnskaberne er følgende punkter gennemgået:

• Erklæringstype

• Rapportring fra revisor (evt. modificeret påtegning, med supplerende oplysninger eller forbehold)

• Revisionsselskab

• Balance dato kontra konkursdato

Ved indhentning og gennemgang af regnskaberne for 2014, er det konstateret at 106 af selskaberne har

aflagt regnskab. Dette svarer til 30 % af stikprøven. De resterende har enten ikke indberettet noget regnskab

for 2014, eller også er det første regnskabsår, for hvilket der ikke er nået at blive udarbejdet et regnskab

endnu. Det fremgår af loven, at en virksomheds regnskab skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest fem

måneder efter balancedatoen. På baggrund heraf burde der være et offentligt tilgængeligt regnskab for 2014

for samtlige selskaber, der er gået konkurs i 2015.

Yderligere er det konstateret, at der for 48 af de udvalgte selskaber der har aflagt regnskab i 2014, enten er

fravalgt revision, eller er valgt assistance med opstilling, altså en erklæring uden nogen form for sikkerhed.

Når revisor udelukkende assisterer med opstilling af regnskabet, er han ikke offentlighedens

tillidsrepræsentant som krævet i RL § 16 stk. 1. På baggrund heraf er regnskaberne, hvori assistance med

opstilling er valgt som erklæringstype, frasorteret og udeladt af den fortsatte undersøgelse.

Fordelingen af erklæringstyper for regnskaberne for 2014 ser efterfølgende således ud:

Påtegning i 2014 Antal Andel

Revision 47 44%

Udvidet gennemgang 6 6%

Review 5 5%

Opstilling 28 26%

Ingen 20 19%

Total 106 100%

Det kan ud fra gennemgangen af ovenstående konstateres at 58 af de regnskaber, som er gået konkurs i 2015

har haft en påtegning fra en revisor med en form for sikkerhed. Disse udgøres af erklæringer om revision (47

jf. ovenstående), erklæringer om udvidet gennemgang (seks jf. ovenstående) og erklæringer om review (fem

jf. ovenstående). 44 % af de selskaber, der har en erklæring med sikkerhed, har valgt revision af deres

regnskab mens kun henholdsvis 6% og 5 % har valgt udvidet gennemgang eller review af deres regnskab. 45%
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af selskaberne har valgt at aflægge deres regnskab med en opstillingserklæring eller uden nogen form for

erklæring.

Ser man på den generelle fordeling, på erklæringstyper, i branchen i 2012 og 2013 ser den således ud:

47

Ovenstående tabel, omregnet til procentvis fordeling, ser således ud:

2012 2013

Revision 86% 73%

Udvidet gennemgang 0% 6%

Review 2% 2%

Assistance 3% 11%

Ingen erklæring 9% 8%

100,0% 100,0%

Ud fra fordelingen i 2013 ses det at 73% af regnskaberne har en revisionspåtegning, og kun 8% ingen

erklæring med sikkerhed har. Dette sammenholdt med de konkursramte virksomheder i 2014, vil se ud på

følgende måde:

Konkurs 2014 2013

Revision 44% 73%

Udvidet gennemgang 6% 6%

Review 5% 2%

Assistance 26% 11%

Ingen erklæring 19% 8%

100,0% 100,0%

Man kan af ovenstående oversigt se, at fordelingen på erklæringstyper, hos de konkurs ramte virksomheder

i 2014 kontra alle virksomheder i 2013, er væsentlig anderledes. Andelen af selskaber, der har valgt en

revisionserklæring med høj sikkerhed er væsentligt lavere, når det gælder selskaberne, der er gået konkurs i

47 FSR, Revisionsbranchen i tal 2014
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2014. Enten kan dette begrundes med at selskaberne er nystiftede, og er stiftet uden krav om revision, eller

også kan det begrundes med, helt simpelt, at det blot er langt flere små virksomheder, der altså ikke er pålagt

revision jf. lovgivningen, der går konkurs. De følgende afsnit søger at undersøge hvad revisors rolle er i

relation til going concern. Dels i relation til selve påtegningen, men der bliver ligeledes lagt op til en diskussion

af hvilken værdi revisor egentlig skaber for virksomhederne.

8.3. Revisors rolle og påtegning

Som nævnt tidligere i afsnit 6.16.7, er der flere forskellige erklæringstyper fra revisor, dog er arbejdet vedr.

going concern i stor udstrækning det samme, selvom der er forskellig grad af sikkerhed i erklæringerne.

Erklæringen skal afspejle revisors vurdering af ledelsens anvendelse af going concern som regnskabsprincip.

Virksomheder der er gået konkurs, har indlysende haft økonomiske problemer og kan ikke ses som værende

going concern. Det kan være fristende at tro, at revisor hellere indfører en supplerende oplysning eller et

forhold for meget, end for lidt. Dog er revisor nødt til at overholde de krav, der stilles, og ikke blot sikre sin

egen ryg på den måde. Netop dette vidner om, at der hurtigt opstår en kløft mellem offentlighed og revisor,

da de handlinger revisor udfører, i nogle situationer, muligvis ikke svarer til de handlinger, der faktisk kræves

eller forventes af offentligheden.

Revisors rapportering vedr. going concern afhænger dog af om revisor er enig eller uenig med ledelsen i deres

vurdering som tidligere gennemgået i afsnit 6.16.7. Revisor kan ikke forudsige fremtiden eller udtale sig med

nogen form for garanti vedr. virksomhedens fremtidige drift.

Dog ses det på trods heraf af undersøgelsen af de udvalgte selskaber, at revisor i et stort omfang faktisk har

forudset at der var et væsentligt problem i selskabets evne til at fortsætte driften. I undersøgelsen er der,

som tidligere beskrevet, fokuseret på selskaber som er gået konkurs inden for 12 måneder fra balancedagen.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der af de 58 selskaber, der er gået konkurs i 2015, der har haft en

påtegning fra revisor, med en form for sikkerhed. I 73% af disse regnskaber, har revisor ”forudset” en truende

konkurs, og indført en supplerende oplysning eller et forbehold i påtegningen.

Erklæringer med sikkerhed Erklæringer med sikkerhed

Supplerende 30 52%

Forbehold 12 21%

Ingen bemærkninger 16 28%

Total 58 100%
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Der er i lidt mere end 50% af regnskaberne indført en supplerende oplysning fra revisor hvor de gør

opmærksom på forholdet og evt. henviser til ledelsens beskrivelse heraf. I 21% af regnskaberne har revisor

direkte taget et forbehold og skrevet at de mener, at der er en væsentlig risiko i forhold til virksomhedens

evne til at fortsætte driften. I 28% af tilfældene har revisor afgivet en blank påtegning, og har altså ikke været

i stand til at se at den pågældende virksomhed var truet af en konkurs. En manglende supplerende oplysning

eller forbehold kan skyldes flere forhold, men det må antages, at hvis revisor har udført sit arbejde som han

skal, er konkurserne sket uden, at der har været mulighed for at revisor kunne forudse dette.

Det er dog vigtigt at huske på det som beskrives i artiklen ”Værdien af revision” 48 om revisors blanke

påtegning. En blank påtegning er ikke et udtryk for at virksomheden er fejlfri, og en blåstempling af

regnskabet. Den blanke påtegning kan i stedet forstås som at virksomheden er ”bestået” hos revisor, og at

han ikke har grund til at tro, der regnskabet er behæftet med væsentlige fejlinformationer. En revision

udføres med et vist væsentlighedsniveau, og det vil sige at revisor ikke gennemgår alt og kigger på alle bilag,

men blot en stikprøve heraf. Revisor skal dog stadig sikre sig at regnskabet er troværdigt og indeholder et

retvisende billede af virksomhedens drift.

Anders Bisgaard og Jesper Seehausens forklarer i deres undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2008

og 2009, første kvartal, at der kan være to mulige forklaringer til at revisor ikke har omtalt going concern i

deres erklæring selvom selskabet efterfølgende er gået konkurs:

• Revisor burde ikke have taget forbehold eller givet supplerende oplysninger angående going concern,

da begivenheder indtruffet efter afgivelse af revisionspåtegning har ændret forudsætningen for

revisors vurdering af going concern - revisor har her levet op til god revisorskik49

• Revisor burde have taget forbehold eller givet supplerende oplysning angående going concern, idet

der på tidspunktet for afgivelse af revisionspåtegning var betydelig usikkerhed om going concern -

revisor har ikke levet op til god revisorskik50

Første scenarie hvor revisor ikke har kunnet forudse det forhold, der ville give anledning til en bemærkning

om going concern, er der tale om begivenheder som er opstået uden de kunne forudses eller undgås. Det er

hændelser, som hverken ledelse eller revisor kunne have forudset uanset ledelsens kompetencer og revisors

omfang af risikovurderingshandlinger. Derfor kan det heller ikke forventes, at der tages højde herfor i

ledelsens regnskabsaflæggelse og revisors påtegning. Netop dette er med til at understrege, at revisors

48 Værdien af revision, Jepsen og Speitzer, 2013
49 Bisgaard og Seehausen, 2012
50 Bisgaard og Seehausen, 2012
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blanke påtegning aldrig kan ses som en fuldstændig garanti for, at virksomheden kan fortsætte driften de

kommende 12 måneder, som det også fremhæves i ISA 570, afsnit 7.

Andet scenarie henviser til situationer, hvor der eksisterede forhold på det tidspunkt, hvor revisor afgav sin

erklæring. Forholdene i disse situationer burde have medført en bemærkning fra revisor om, at der var

betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte. At revisor alligevel ikke har taget forbehold

eller givet en supplerende oplysning, vidner om, at revisor ikke har levet op til sin revisionsretlige pligt.

I en undersøgelse fra 201351, fremgår det at revisor har taget forbehold eller indført en supplerende oplysning

i syv ud af ti regnskaber i 2013, der er gået konkurs inden for 12 måneder fra balancedagen. Tilbage i 2011

var tilsvarende procentdel på 42% og i 2009 var den på 29% jf. Bisgaard og Seehausen52. Det skal dog

bemærkes, at procentdelen i 2011 og 2009 omfatter konkurser, der er opstået både under og over 12

måneder fra balancedagen, og det er netop på baggrund heraf, at andelen af revisorbemærkninger om going

concern er væsentlige lavere end i undersøgelsen fra 2013 og nærværende undersøgelse.

Nærværende undersøgelse viser at andelen af konkursramte virksomhed, der har fået en bemærkning om

going concern fra revisor, er på samme niveau i 2014 som i den første undersøgelse fra 2013 ligeledes viste.

Da det er mest korrekt at sammenholde resultaterne i nærværende undersøgelse med undersøgelsen fra

2013, da denne ligeledes fokuserer på konkurser inden for et år fra balance dato, er det denne der henvises

til, i den videre undersøgelse.

I sammenhæng med ovenstående er det væsentligt, at konkludere at flere virksomheder efter lempelsen af

revisionspligten helt har fravalgt revision eller kun ønsker en assistance erklæring fra revisor. Dette kan

tænkes at have betydning for andelen af konkursramte virksomheder, idet det antages at revisors arbejde

alt andet lige, tilfører en form for værdi til virksomhederne.

51 Helle Marie Landtved og Helle Pedersen, Revisors rolle i relation til going concern, 2014

52 Bisgaard og Seehausen, 2012
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53

Ovenstående model viser at regnskaber med en erklæring om enten udført revision eller udført udvidet

gennemgang (kun 2013) fra 2009 til 2013 er faldet fra 202.654 til 169.438. Dette er et fald på i alt 33.216,

hvilket svarer til et fald på 16%. I 2013 blev revisionspligten lempet yderligere for mindre virksomheder i

Danmark, som omtalt i afsnit 6.18. Yderligere blev det muligt at vælge udvidet gennemgang i 2013, hvilket

også har givet anledning til at mange virksomheder i Danmark har valgt at lempe deres revision. Det fremgår

af ovenstående model at 13.039 har valgt at overgå til udvidet gennemgang i 2013. Overordnet fremgår det

tydeligt af ovenstående model, at andelen af regnskaber med revision er faldet væsentligt siden 2009, hvor

man så småt begyndte at lempe revisionspligten.

I forbindelse med ovenstående vil det være interessant at se på hvad faldet i antallet af revisionserklæringer

egentlig betyder for virksomhederne. Umiddelbart antages det at revisors arbejde tilfører en værdi til

virksomhederne, men er dette en forkert opfattelse, hvis man ser det fra virksomhedernes side. Mange

virksomheder formår at ”udnytte” revisor og hans kompetencer, men ligeså mange opfatter stadig revisor

som en lovpligtig foranstaltning, der skal overstås hurtigst muligt.

8.4. Regnskaber uden oplysninger i påtegningen

Via undersøgelsen af de udvalgte virksomheder, kan vi konkludere at 16 ud af de xx virksomheder, der har

aflagt regnskab i 2014, og derudover har en påtegning med en form for sikkerhed, har fået en blank påtegning

fra revisor.

53 Revisionsbranchen i nøgletal 2014, FSR Danske Revisorer
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For at få et indblik i de 16 regnskaber, og se om der er nogle åbenlyse faresignaler, som vi mener revisor

burde have ser, har vi gennemgået regnskaberne. Det skal bemærkes, at grundlaget for gennemgangen

udelukkende er det offentligt tilgængelige regnskab fra 2014, og ingen yderligere informationer. På baggrund

heraf vil vores gennemgang og vurdering aldrig kunne blive ligeså grundig som revisor, da revisors

gennemgang omfatter en række yderligere forholder, end blot de reelle tal, der står i regnskabet.

Hvad skal revisor gennemgå:

Der er en række forhold, som revisor som minimum bør forholde sig til ved sin gennemgang og vurdering af

regnskabet, med henblik på at udtale sig om going concern. I ISA 570, afsnit 2A er følgende forhold oplistet:

Økonomiske forhold:

• Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital,

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

usædvanlig stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver,

• Indikationer på tilbagekaldelse af finansiel støtte fra kreditorer,

• Indikationer på negative pengestrømme fra driften ifølge historiske eller fremadrettede finansielle

opgørelser,

• Ugunstige økonomiske nøgletal,

• Væsentlige driftstab eller betydelig forringelse af værdien af aktiver, der genererer pengestrømme,

• Restancer med eller ophør af udbyttebetalinger,

• Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald,

• Manglende evne til at overholde betingelserne i låneaftaler,

• Ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører,

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

investeringer.

Driftsforhold:

• Den daglige ledelse påtænker at likvidere virksomheden eller indstille driften,

• Tab af nøglepersoner i den daglige ledelse uden genansættelse,

• Tab af et større marked, nøglekunder, franchise, licens eller hovedleverandører,

• Arbejdskonflikter,

• Mangler på vigtige leverancer,

• Opdukken af yderst succesfuld konkurrent.
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Andre forhold:

• Manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav,

• Verserende retssager eller tilsynssager med virksomheden, der, hvis de falder ud til modpartens

fordel, kan resultere i krav, som virksomheden sandsynligvis ikke kan honorere,

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

negativt,

• Katastrofer, der når de indtræder, ikke er forsikrede eller underforsikrede.

En række af ovenstående forhold er overvejelser, som nævnt kun er noget revisor kan se i forbindelse med

sin revision. Dette både ved et dybere kendskab til virksomhedens regnskab, de interne og eksterne

processor samt virksomhedens interne kontroller, samt et overordnet kendskab til den branche hvori

virksomheden opererer. Herudover er der løbende kommunikation mellem ledelsen og revisor, samt

kommunikation med nøgle medarbejdere.

I den følgende undersøgelse vil det være de økonomiske forhold, der er de primære. Undersøgelsen omfatter

en gennemgang af regnskaberne med udgangspunkt i de økonomiske forhold, og det forventes at denne

gennemgang kan hjælpe os med en forklaring på hvorfor revisor ikke har været i stand til at forudse den

konkurs, der har ramt virksomheden.

For at skabe et overordnet overblik, og for at give mulighed for sammenligning, tager undersøgelsen

udgangspunkt i følgende væsentlige hoved- og nøgletal. Det er valgt, at det primære fokus i den følgende

analyse er på tre nøgletal, der kort forklares nedenfor.

Egenkapitalens forretning:

Egenkapitalens forrentning viser, hvor stor forrentning den investerede kapital kan generere. Er nøgletallet

eksempelvis 27%, opnås en forrentning af den investerede kapital på 27%, hvilket man skal sammenholde

med alternative investeringer, for at se om en investeringen i virksomheden er acceptabel, eller om der skal

findes alternative investeringer.

Soliditetsgrad:

Soliditetsgraden er udtryk for, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse. Hvor solid og

etableret en virksomhed er. Det skal bemærkes, at en soliditetsgrad kan være ekstremt svingende alt efter

virksomhedens branche. Der vil eksempelvis være stor forskel på soliditeten i en veletableret virksomhed og

en virksomhed, der opererer i opstartsfasen.
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Afkastningsgraden:

Afkastningsgraden er et udtryk for forrentningen af den investerede kapital i aktiver. En afkastningsgrad på

eksempelvis 8,0% er et udtryk for en forrentning på 8 øre pr. bundet krone i aktiver. Dette kan sammenlignes

med en mere sikker investering, eksempelvis i statsobligationer. Man skal dog være opmærksom på, at

risikofaktorer mv. ikke er inddraget.

Det skal bemærkes, at ovenstående nøgletal enkeltstående, ikke nødvendigvis siger noget om virksomhedens

generelt. I mange situationer er det nødvendigt at beregne en række nøgletal for at få et korrekt og nuanceret

billede af virksomhedens økonomi.

Nedenfor følger en gennemgang af de 16 virksomheders regnskaber, som er gået konkurs, og samtidig har

haft en blank påtegning fra revisor. Det er i forbindelse med gennemgangen valgt, at præsentere hvilken

revisor inden for følgende grupper, den respektive virksomhed har valgt.

- Mellemstor revisor (Beierholm, BDO, Redmark) eller

- Big 4 revisor (Deloitte, EY, KPMG, PwC)

Regnskab nr. 1:

Selskabet har valgt en mellemstor revisionsvirksomhed som deres revisor og der er afgivet en

revisionspåtegning uden bemærkninger. Selskabet har en bestyrelse bestående af tre mand. Selskabet, Gaffa

DK, er kendt af mange i offentligheden, og det kan således forventes at flere end blot interessenter, vil læse

virksomhedens regnskab. Dele af ledelsesberetningen er gengivet nedenfor. Det gengivne afsnit beskriver

selskabets hovedaktivitet som følgende:

”Udgivelse af magasinet GAFFA og websiden GAFFA.dk er virksomhedens hovedaktiviteter.

I relation hertil driver GAFFA webshop, distributionsforretning og diverse events i løbet af året. I kraft af sin

centrale placering i musikbranchen er GAFFA desuden engageret som samarbejdspartner for nogle af

Danmarks største kulturelle aktører, heriblandt Roskilde Festival, Northside, Grøn Koncert og Spot Festival.

GAFFA er desuden en flittigt brugt leverandør af indhold inden for musikområdet til store virksomheder med

relationer til musikbranchen og medier som f.eks. BT og MSN”.

Selskabet har valgt at vise deres nøgletal i regnskabet som ser således ud:
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Ud fra selskabets nøgletal er der ingen væsentlige faresignaler, når det blot overordnet kigges på udvikling i

nøgletal mv. Selskabet har en stigende bruttofortjeneste, positive resultater samt en stigende soliditetsgrad,

hvilket udelukkende er positivt. Den eneste post, der er faldet væsentligt i årene frem til 2014 er

egenkapitalens forrentning, der i 2014 på trods heraf udgør 20,9%.

Ledelsen skriver i ledelsesberetningen at de anser resultatet for tilfredsstillende, dog med plads til

forbedringer og de har en forventning om positivt resultat i 2015 også.

Ud fra en gennemgang af balancen er der ingen væsentlige ændringer eller faresignaler, der kan give et praj

om en forestående konkurs. Det eneste punkt som falder i øjnene, er den lave likvide beholdning, samt at

der er virksomhedspant i forhold til mellemværende med banken. Dette kan betyde der tidligere har været

likviditetsproblemer, og at banken derfor har valgt at sikre sig på denne måde. Dog kan forholdet også blot

være en sikkerhedsforanstaltning, der ikke har nogen dybere betydning.

Selskabet er ejet af Gaffa Holding A/S, og for at få et indblik i en eventuel sammenhæng til dette, er

regnskabet for Gaffe Holding A/S også gennemgået. Dette selskab ejer tre driftsselskaber i hhv. Danmark,

Sverige og Norge. Det er tydeligt at se der har været problemer gennem tiderne, da selskabet har en negativ

egenkapital på TDKK 2.168 (heraf en virksomhedskapital på TDKK 1.564).

Ved gennemgang af balancen ses det at kapitalandelene i datterselskabet, Gaffa DK, har en kostpris på TDKK

3.867, men efterfølgende er nedskrevet til TDKK 2.517. Vi har ikke gennemgået det sveske og norske

datterselskabsregnskab, men ud fra læsning i holdingselskabets regnskab er det tydeligt, at selskabet har
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økonomiske problemer og at et eller flere datterselskaber har tabt en del af deres kapital. Dog er ingen af

forholdene så kritiske at man kan konkludere at selskabet ikke er going concern.

Da vi ikke kender ledelsens vurdering og revisors arbejde i forbindelse hermed, er det svært at konkludere

på om denne konkurs burde være forudset. Dog kan det læses af diverse artikler på nettet at direktøren har

udtalt, at grunden til den økonomiske krise for selskabet primært skyldes fald i salg af annoncer samt

satsningen i Norge og Sverige. Et forhold som dette burde revisor i nogen grad have kenskab til. Alt andet

lige må det forventes, at et marked ikke ændrer sig så væsentlige natten over, og at man således har haft rig

mulighed for at tage stilling til hvordan selskabet rent økonomisk ville kunne blive påvirket.

Selskabet har påtegnet regnskabet d. 21. maj 2015 og indgivet konkursbegæring d. 22. december 2015. Der

er altså gået syv måneder fra underskrivelsen af regnskab til indgivelsen af konkursbegæringen. Som tidligere

nævnt skal revisor modificere sin påtegning, hvis der er væsentlig risiko forbundet med selskabets evne til at

fortsætte driften som going concern. I dette tilfælde kan det diskuteres, om manglende omsætning og

udfordringer i Norge og Sverige burde have været set af ledelsen og ligeledes revisor, eller om dette er et

forhold, der er indtruffet uden mulighed for at forudse det.

Med viden om at ledelsen skriver, at der er et fald i den samlede omsætning, hvor deres primære

indtægtskilde er annoncer, samt at der er nedskrivninger på kapitalandele i Norge og Sverige vil man nok

mene at der har været indikationer på disse økonomiske problemer og at ledelsen nok som minimum burde

have omtalt selskabets økonomiske situation mere detaljeret i ledelsesberetningen i regnskabet.

Med ovenstående gennemgang som udgangspunkt vurderer vi, at der er nogen, enten ledelsen eller revisor,

der ikke har gjort sit arbejde godt nok. Det er ikke muligt at indhente informationer om revisors udførte

arbejde, men blot ved ovenstående overordnede gennemgang er det tydeligt at se, at selskabet har det svært

økonomisk. Ligeledes er det værd at bemærke, at regnskabet først underskrives i maj måned 2015. Dvs. at

ledelse og revisor har haft fem måneder efter balancedatoen til at undersøge budgetter, markeder mv., for

at kunne afdække selskabets økonomiske situation. Herudover betyder underskriftdatoen, at konkursen alt

andet lige må være indtrådt i perioden fra juni til december måned, da man må formode, hvis revisor faktisk

har gjort sit arbejde godt nok, at der ikke i perioden frem til maj måned var indikationer på en forestående

konkurs.

Regnskab nr. 2:

Regnskabet er blevet revideret af et mindre revisionsselskab, og altså ikke af hverken en mellemstor revisor

eller en af Big 4 revisorerne. Selskabet har regnskabsafslutning 31. maj 2014 og regnskabet er underskrevet
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den 24. september 2014. Selskabet har indgivet konkursbegæring 28. april 2015, dvs. 11 måneder efter

balancedatoen. Ud fra beskrivelsen af selskabets hovedaktivitet i regnskabet fremgår det at selskabet

arbejder med solenergi.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 2 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 729.955,00 125.784,00

Resultat 3.355,00 118.484,00

Aktiver 1.091.017,00 804.465,00

Egenkapital 122.391,00 119.036,00

Selskabskapital 200.000,00 200.000,00

Egenkapitalens forrentning 2,7% 99,5%

Afkastningsgrad 0,3% 14,7%

Soliditetsgrad 11,2% 14,8%

Ledelsen har i beretning skrevet følgende om tabet af selskabskapitalen:

”Selskabets ledelse er opmærksom på selskabslovens §119, og forventer at selskabskapitalen retableres

via driften”.

Yderligere ses det i regnskabet, at der i de seneste to år, er et tilgodehavende hos ledelsen og hos

selskabsdeltagere. Dette i sig selv indikerer, at der er noget, der ikke er som det bør være.

I påtegningen er der en supplerende oplysning om dette lån, der er et ulovligt aktionærlån. Dog er dette, det

eneste, der oplyses om fra revisor. Også her kan det diskuteres, grundet flere forhold, om der skal gives en

bemærkning om going concern i regnskabet.

Ud fra regnskabet kan man se, at selskabet tidligere har haft tabt hele egenkapitalen, men trods dette faktisk

er på rette kurs og begynder at reetablere kapitalen i indeværende regnskabsår. Det fremgår af nøgletallene,

at der på bare to år, har været en væsentlig ændring og indikationer på at selskabets drift ikke er optimal.

Ser man dog længere tilbage tyder det på at selskabet, i forhold til tidligere år, er på rette kurs, og at ledelsen

har haft en klar forventningen om, og troen på, at selskabet ville kunne vende nedgangen til en opgang. Ud

fra et overordnet kendskab til branchen med drift af solenergi, vurderes det at man som revisor formentlig

burde have vidst at fremtiden ikke ville være nem for virksomheden, og dermed overveje en bemærkning

herom i påtegningen.
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Regnskab nr. 3:

Selskabet er et holdingselskab, som har en revisionspåtegning fra en af de store revisionsvirksomheder, altså

en Big 4 revisor. Selskabets aktivitet er at eje aktier i datterselskaber og forretning i forbindelse hermed.

Selskabet har regnskabsafslutning pr. 31. december 2014 og har indleveret konkursdekret 21. juli 2015.

Regnskabet er godkendt og underskrevet 10. juni 2015, hvilket vil sige, at der er indleveret konkursdekret 40

dage efter selskabet har godkendt og underskrevet regnskabet. Revisor har ligeledes underskrevet

regnskabet, endda med en blank påtegning.

I dette tilfælde antages det, at der enten må være sket noget særdeles uforudseligt, som har gjort at selskabet

er gået konkurs, eller at ledelsen og revisor blot ikke har gjort deres arbejde godt nok.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2014 og 2013:

Regnskab nr. 3 2014 2013

Bruttofortjeneste -82.727,00 -117.045,00

Resultat -1.626.688,00 -1.484.178,00

Aktiver 4.620.025,00 7.486.111,00

Egenkapital 1.868.444,00 4.467.803,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning -87,1% -33,2%

Afkastningsgrad -35,2% -19,8%

Soliditetsgrad 40,4% 59,7%

Ved gennemgang af selskabets regnskab kan man tydeligt se, at der er væsentlige underskud de seneste to

år, samt nedadgående nøgletal. Yderligere kan man i regnskabet se, at selskabets kapitalandele i

datterselskaber i 2013 havde en værdi på DKK 0 og i 2014 en værdi på DKK 291.614. Udviklingen svarer til en

opskrivning, der kan virke urimelig, selskabets drift taget i betragtning.

I tillæg til disse kapitalandele har selskabet i 2014 et tilgodehavende hos datterselskabet på DKK 4.135.192.

Da kapitalandelene er fuldt nedskrevet (i 2013), kan man sætte spørgsmålstegn ved værdiansættelsen af

dette tilgodehavende. Tilgodehavende udgør stort set hele selskabets aktivmasse, og ud fra den udførte

regnskabsanalyse vurderes det, at der er usikkerhed om, om dette ville kunne indbringes med kendskabet til

de nedskrevet kapitalandele.

Ud fra ovenstående overordnede gennemgang er det vores klare holdning, at revisor burde have set, at noget

var galt i dette selskab. Uanset om selskabet var going concern, burde revisor have indført en nærmere

beskrivelse af forholdet til datterselskabet, og baggrunden for værdiansættelsen af tilgodehavendet.
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Regnskab nr. 4:

Selskabet har en mindre revisor og har valgt at få deres regnskab revideret. Revisor har i 2013/14 afgivet en

blank påtegning på selskabets regnskab. Selskabet har regnskabsafslutning 30. juni 2014 og har indgivet

konkursbegæring d. 26. februar 2015. Selskabets regnskab er godkendt d. 20. august 2014. Der er altså gået

seks måneder efter godkendelsen af regnskabet, til selskabets konkursbegæring.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 4 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 5.411.914,00 5.005.000,00

Resultat -935.182,00 -546.000,00

Aktiver 10.259.881,00 10.343.000,00

Egenkapital 1.603.658,00 2.539.000,00

Selskabskapital 1.000.000,00 1.000.000,00

Egenkapitalens forrentning -58,3% -21,5%

Afkastningsgrad -9,1% -5,3%

Soliditetsgrad 15,6% 24,5%

Selskabet har haft negative resultater de seneste år, man har stadig en positiv egenkapital, samt en stigende

bruttofortjeneste. Der er ikke umiddelbart, ved en overordnet gennemgang af regnskabet, indikationer eller

væsentlige forhold, der springer i øjnene.

Man må derfor forvente at ledelsen har dokumenteret deres forudsætning for going concern, hvorfor revisor

ikke har haft ingen væsentlige indikationer for at selskabet ikke kunne forsætte driften og derfor har afgivet

en blank påtegning.

Regnskab nr. 5:

Selskabet har regnskabsafslutning 30. juni 2014 og selskabets regnskab er godkendt d. 27. november 2014

hvorefter konkursdekret er indgivet 24 marts 2015. Der er altså gået fire måneder efter godkendelsen af

regnskabet til det afsagte konkursdekret.

Selskabet har en mindre registeret revisor og har valgt at få deres regnskab revideret. Der er afgivet en blank

påtegning på regnskabet, og det skal bemærkes, at selskabet for de kommende år har fravalgt revision.

Selskabet er en handelsvirksomhed, der således opererer i en almen kendt branche, hvori økonomien kan

være meget svingende.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:
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Regnskab nr. 5 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 609.028,00 769.359,00

Resultat -61.114,00 -63.082,00

Aktiver 157.197,00 1.772.332,00

Egenkapital 248.480,00 309.594,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning -24,6% -20,4%

Afkastningsgrad -38,9% -3,6%

Soliditetsgrad 158,1% 17,5%

Ud fra selskabets regnskab ses det, at der er negative resultater de sidste år, men at der trods disse, er en

positiv egenkapital. Selskabet har således været ”rustet med egenkapital”, og har således kunnet nedskrive

med de dårlige resultater årligt. Selskabets regnskab indikerer ikke på nogen måde, at det ikke skulle kunne

fortsætte driften, og aflægges som værende going concern.

Det må derfor ligeledes her forventes at ledelsen har haft en klar forventning om selskabets fremtid og planer

herom. Såfremt ledelsen har været i stand til at fremlægge troværdige og underbyggede budgetter, har

revisor muligvis ikke været i stand til at se den forestående konkurs. Det skal holdes i baghovedet at revisor

som udgangspunkt skal udarbejde en konklusion på den af ledelsen foretagne vurdering, og hvis denne virker

rimelig, kan det i mange situationer være svært for revisor at forudse et selskabs konkurs.

Regnskab nr. 6:

Selskabet har regnskabsafslutning d. 31. december 2014 og ledelsen og revisor godkendt og underskrevet

regnskabet d. 31. maj 2015. Selskabet har indgivet konkursbegæring d. 30. november 2015, hvilket betyder,

at der er gået seks måneder mellem godkendelsen af regnskabet og konkursbegæringen.

De har valgt at få deres regnskab revideret af en mindre revisor, der i 2014 afgav en blank påtegning på

selskabets regnskab. Selskabets hovedaktivitet, som beskrevet i regnskabet, er at drive hotel og restaurant

forretning.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2014 og 2013:

Regnskab nr. 6 2014 2013

Bruttofortjeneste 48.175,00 141.481,00

Resultat -79.421,00 -91.450,00

Aktiver 93.992,00 84.754,00

Egenkapital -290.871,00 -211.450,00

Selskabskapital 80.000,00 80.000,00

Egenkapitalens forrentning 27,3% 43,2%

Afkastningsgrad -84,5% -107,9%

Soliditetsgrad -309,5% -249,5%

Det ses tydeligt af hoved- og nøgletalsoversigten for virksomheden, at det er en virksomhed i økonomiske

problemer. Der er åbenlyse indikationer på at denne virksomhed ikke kan fortsætte driften de kommende

12 måneder som en going concern. De mest åbenlyse indikationer er følgende, negative resultater, negativ

egenkapital og herudover også tabt selskabskapital. Der er ingen bemærkninger i regnskabet eller

redegørelse fra ledelsen om selskabets fremtid, hvilket virker helt urimeligt, blot ved denne overordnede

gennemgang.

På baggrunden af ovenstående, meget overordnede, gennemgang af regnskabet, vurderes det at både

ledelse og revisor ikke har gjort deres arbejde godt nok. I en virksomhed, hvor det er så nemt at se, at der er

økonomiske problemer skal der stå noget i regnskabet om dette. Uden at have kendskab til yderligere

bagvedliggende forhold, vurderes det at revisor som minimum burde have modificeret sin påtegning på

regnskabet, der er aflagt i 2014.

Regnskab nr. 7:

Selskabet har regnskabsafslutning 31. december 2014 og har valgt et mindre revisionsfirma. Regnskabet er

godkendt d. 29. maj 2015 og konkursdekret er afsagt d. 1. december 2015. Der er dermed gået næsten et år

fra balancedagen til selskabet er gået konkurs. Selskabets hovedaktivitet beskrives i ledelsesberetningen, og

består af, at producere plastikvinduer.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2014 og 2013:

Regnskab nr. 7 2014 2013

Bruttofortjeneste 3.618.034,00 3.461.608,00

Resultat 74.189,00 83.598,00

Aktiver 2.319.915,00 1.758.003,00

Egenkapital 334.826,00 260.632,00

Selskabskapital 80.000,00 80.000,00

Egenkapitalens forrentning 22,2% 32,1%

Afkastningsgrad 3,2% 4,8%

Soliditetsgrad 14,4% 14,8%

Ud fra selskabets nøgletal er der ingen indikationer på at det er et selskabet i økonomisk krise, der er positive

resultater, positiv egenkapital og en fin soliditetsgrad. Ved gennemgang af regnskabet er der ingen afsnit,

der stikker ud som værende tegn på en forestående konkurs. Umiddelbart vurderes det ud fra regnskabets

helhed og ovenstående nøgletal, at virksomhedens er gået konkurs af uforudsigelige årsager, hvorfor revisor

naturligvis ikke har kunnet kommentere på dette og derfor afgivet en blank påtegning.

Regnskab nr. 8:

Selskabet har regnskabsafslutning pr. 30. september 2014, og regnskabet er godkendt af ledelsen og revisor

d. 29. maj 2015, hvorefter konkursbegæringen er indgivet d. 21. september 2014. Der er således tæt på 12

måneder mellem balancedato og konkursbegæringsdato. Selskabet har fået deres regnskab revideret og har

valgt en mellem stor revisionsvirksomhed.

Ud fra godkendelses datoen kan man se at regnskabet er godkendt 3 måneder for sent. Allerede dette forhold

kan være en indikation på at noget er galt.

Selskabets hovedaktivitet er at yde professionelle ydelser inden for selskabsretlig servicevirksomhed.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 8 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 404.312,00 777.000,00

Resultat -507.485,00 -187.000,00

Aktiver 732.556,00 1.638.000,00

Egenkapital 94.549,00 602.000,00

Selskabskapital 256.000,00 256.000,00

Egenkapitalens forrentning -536,7% -31,1%

Afkastningsgrad -69,3% -11,4%

Soliditetsgrad 12,9% 36,8%

Selskabet har haft negative resultater de seneste år, og har tabt mere end 50% af egenkapitalen. Der er ingen

bemærkninger herom i regnskabet, og heller ikke om hvordan ledelsen forventer at reetablere

selskabskapitalen. Stillingtagen til tabt selskabskapital, er et krav jf. SEL § 119.

Som tidligere nævnt er der ingen direkte sammenhæng mellem tabt kapital og going concern. Men man må

konkludere at det giver indikationer af, at selskabet har økonomiske problemer. Derudover kan man mene

at ledelsen burde redegøre for forholdet i regnskabet, så revisor som det mindste kunne give en supplerende

oplysninger og gøre opmærksom på dette. Evt. blot for at vise, at man er enig med ledelsen.

Ud fra vores opfattelse burde der være redegjort for going concern i dette regnskab. Muligvis ikke i form af

en modificeret påtegning fra revisor, men som minimum i form af omtale af ledelsen.

Regnskab nr. 9:

Selskabet har regnskabsafslutning d. 30. juni 2014 og ledelsen samt revisor godkender regnskabet d. 4.

december 2014. Konkursdekret er indgivet d. 25. juni 2015. Også i denne situation er der gået tæt på 12

måneder fra balancedatoen, til at virksomheden går konkurs.

Selskabet har valgt et mellemstort revisionshus og har valgt at få deres regnskab revideret. Revisors har

afgivet en blank påtegning på regnskabet.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 9 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 7.860.076,00 8.197.082,00

Resultat 165.147,00 -2.511.641,00

Aktiver 6.945.083,00 8.752.607,00

Egenkapital 687.074,00 521.927,00

Selskabskapital 515.591,00 515.591,00

Egenkapitalens forrentning 24,0% -481,2%

Afkastningsgrad 2,4% -28,7%

Soliditetsgrad 9,9% 6,0%

Selskabet har formået, i det seneste regnskabsår, at danne overskud og reetablere egenkapitalen en lille

smule. Det skal samtidig bemærkes, at selskabet ikke har tabt deres egenkapital. Det er i ledelsesberetningen

beskrevet, at ledelsen forventer positive resultater, og ligeledes har udvidet deres forretningsområde.

Samtidig er ordretilgangen stigende og tilfredsstillende i første kvartal af det nye regnskabsår.

Umiddelbart ligner selskabet en virksomhed, der har en fornuftig plan for fremtiden og har haft en klar

forventning om fortsat drift. Om det er økonomiske problemer, eller nogle uforudsete forhold som har været

skyld i virksomhedens konkurser ikke til at konkludere. Det vurderes at regnskabet som helhed samt de

beregnede nøgletal ikke umiddelbart giver anledning til at forvente en konkurs inden for de kommende 12

måneder.

Regnskab nr. 10:

Selskabet har regnskabsafslutning 31. december 2014 og har godkendt deres regnskab 16. juni 2015.

Selskabet har indgivet konkursbegæring d. 18. november 2015. Også dette selskab har godkendt deres

regnskab for sent, hvilket kan indikere at selskabets interne processer ikke fungerer optimalt. Selskabet har

valgt at få deres regnskab revideret og har en revisor fra en af de mindre revisionsvirksomheder. Der er gået

tæt på 11 måneder fra balancedatoen til selskabets konkurs.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2014 og 2013:

Regnskab nr. 10 2014 2013

Bruttofortjeneste 4.843.003,00 6.337.427,00

Resultat -8.040.980,00 1.388.933,00

Aktiver 72.077.847,00 82.501.585,00

Egenkapital 9.867.785,00 17.908.765,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning -81,5% 7,8%

Afkastningsgrad -11,2% 1,7%

Soliditetsgrad 13,7% 21,7%

Selskabets aktivitet er investering i investeringsejendomme og det store underskud i 2014 skyldes en

nedskrivning på netop disse ejendommene. Umiddelbart har selskabet en solid egenkapital og en fin

soliditetsgrad. Selskabet realiserede et mindre afkast i 2013, hvilket faldt voldsomt i 2014. Ligeledes er

selskabets soliditetsgrad faldet væsentligt fra 2013 til 2014, hvor den er 13,7 mod 21,7 i 2013.

Ud over ovenstående forhold, er der ingen direkte indikationer på, at selskabet ikke har kunnet fortsætte

som going concern. På trods af et dårligt 2014, har selskabet en stræk egenkapital, der forventes at kunne

tåle yderligere tab. På baggrund af ovenstående, vurderes det at selskabets konkurs har været uforudsigelig,

hvorfor det vurderes rimeligt at selskabets revisor har afgivet en blank påtegning.

Regnskab nr. 11:

Selskabet har regnskabsafslutning d. 30. juni 2014 og ledelsen og revisor har godkendt regnskabet d. 23.

december 2014. Selskabet har indgivet konkursdekret d. 11. maj 2015. Også for dette selskab er der gået tæt

på 12 måneder fra balancedatoen til konkursens indtræden.

Selskabet har valgt en revisor fra en af de mindre revisionshuse. Der er i regnskabet taget forbehold for

selskabets varelager, da en del af dette opbevares i Spanien og det derfor ikke har været muligt for revisor

at indhente tilstrækkeligt revisionsbevis herfor. Dog er det revisorens opfattelse at dette forhold ikke er

gennemgribende for regnskabet.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 11 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 454.362,00 839.211,00

Resultat -116.083,00 132.767,00

Aktiver 2.268.468,00 3.512.239,00

Egenkapital 83.439,00 200.047,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning -139,1% 66,4%

Afkastningsgrad -5,1% 3,8%

Soliditetsgrad 3,7% 5,7%

Selskabet har i året haft underskud og tabt en del af deres egenkapital, hvilket kan være en lille indikation på

økonomiske problemer. Der er ingen yderligere væsentlige tegn i regnskabet, dog kan det overvejes om

ledelsen skulle have redegjort for virksomhedens evne til at fortsætte driften og mål for reetablering af

kapitalen.

Det må antages at revisor har været enig i ledelsens vurdering af virksomhedens evne til at kunne fortsætte

driften, og på baggrund heraf afgivet en blank påtegning. Dog skal det bemærkes, at ledelsen burde have

oplyst om hvordan de forventer at kunne reetablere selskabets egenkapital.

Regnskab nr. 12:

Selskabet har regnskabsafslutning 31. december 2014 og godkender deres regnskab d. 26. februar 2015.

Konkursdekret er indgivet den 11. maj 2015, hvilket betyder, at der er gået små fem måneder fra

balancedatoen.

Selskabet har valgt revision af deres regnskab og har en af de store revisionsvirksomheder som revisor. Deres

hovedaktivitet er at uddanne og træne ledige på arbejdsmarkedet. Selskabet oplyser i regnskabet, at de i det

kommende regnskabsår vil overgå fra at være et aktieselskab til at være et anpartsselskab. Desuden har

moderselskabet afhændet deres kapitalandele i selskabet. Umiddelbart har dette ingen betydning, men i

sammenhæng med at moderselskabet afhænder deres kapitalandele, kan strukturændringen være tegn på

at ledelsen ønsker at minimere selskabets drift.
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De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2014 og 2013:

Regnskab nr. 12 2014 2013

Bruttofortjeneste 1.346.779,00 -44.244,00

Resultat 265.750,00 -100.936,00

Aktiver 3.523.903,00 1.022.686,00

Egenkapital 830.814,00 565.064,00

Selskabskapital 625.000,00 625.000,00

Egenkapitalens forrentning 32,0% -17,9%

Afkastningsgrad 7,5% -9,9%

Soliditetsgrad 23,6% 55,3%

Selskabet har i det seneste regnskabsår generet overskud og derigennem reetableret selskabskapitalen. Der

er i året tilgået et stort tilgodehavende på TDKK 1.536 som næsten udgør 50% af aktiverne. Umiddelbart er

der ingen risiko ved at have tilgodehavender, dog skal man være opmærksom på værdiansættelsen heraf,

hvis tilgodehavendet forventes at kunne dække løbende betaling af selskabets kreditorer. Samtidig skal det

bemærkes, at selskabets egenkapital ikke kan tåle, hvis dette tilgodehavende ikke er noget værd. Det er

således væsentligt for regnskabet, at revisor har vurderet risikoen vedr. dette tilgodehavende korrekt ved

opstart på hans revision, således at der bliver udført tilstrækkelige revisionshandlinger.

Umiddelbart er der ikke andre væsentlige ting som indikerer, at virksomheden ikke kan fortsætte som going

concern hvilket er medvirkende til, at revisor har afgivet en blank påtegning.

Regnskab nr. 13:

Selskabet har regnskabsafslutning 30. juni 2014 og har fået godkendt deres regnskab d. 22. september 2014.

De har en mindre revisor, der har udført revision af selskabets regnskab. Konkursen er indtruffet d. 9. maj

2015, hvilket betyder, at der er gået 11 måneder fra balancedatoen til konkursen.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 13 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 124.210,00 3.642,00

Resultat -1.266.163,00 -2.228.098,00

Aktiver 302.175,00 2.446.577,00

Egenkapital -1.005.437,00 260.726,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning 125,9% -854,6%

Afkastningsgrad -419,0% -91,1%

Soliditetsgrad -332,7% 10,7%
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Det store underskud i året stammer fra et ulovligt aktionær lån som er behandlet som en lønudgift. Yderligere

har selskabet afhændet alle sine anlægsaktiver i året. Da selskabets hovedaktivitet er at drive landbrug, må

man gå ud fra, at det er svært at opretholde en fortsat drift uden de aktiver, der skal generere overskud i

virksomheden. Yderligere fremgår det tydeligt af ovenstående nøgletal, at virksomhedens økonomi ikke er

god. Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 10,7% til -332,7%, hvilket betyder, at selskabet på ingen måde er

i stand til at modstå tab, eller har kapital til at betale sine kreditorer løbende.

Med de oplysninger kan det konkluderes, at det tydeligt fremgår af regnskabet, at selskabets fremtid er

forholdsvis usikker, både grundet den tabte selskabskapital, de afhændede aktiver samt ledelsens ulovlige

aktionær lån. Det tyder på at driften er selskabet ikke er god, og at ledelsen ikke er interesserede i at ændre

dette, idet der løbende hæves ulovligt, i form af ulovlige aktionær lån.

På baggrund af regnskabet, som helhed, samt ovenstående nøgletal, vurderes det, at der burde være

redegjort for selskabets evt. mangelende evne til at fortsætte driften i fremtiden.

Regnskab nr. 14:

Selskabet har regnskabsafslutning 30. juni 2014 og har godkendt deres regnskab d. 16. august 2014. Selskabet

er gået konkurs 2. juni 2015. Selskabets konkurs er således indtruffet små 12 måneder efter balancedatoen.

Selskabet har en mindre revisor og har fået sit regnskab revideret i regnskabsåret 2013/14.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 14 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 562.767,00 798.527,00

Resultat -61.937,00 80.735,00

Aktiver 3.112.514,00 1.111.116,00

Egenkapital 115.844,00 177.781,00

Selskabskapital 200.000,00 200.000,00

Egenkapitalens forrentning -53,5% 45,4%

Afkastningsgrad -2,0% 7,3%

Soliditetsgrad 3,7% 16,0%

Som det fremgår af nøgletallene har selskabet tabt en del af deres selskabskapital, samt realiseret underskud

det seneste år. Ledelsen skriver ikke noget i regnskabet om selskabets evne til at fortsætte driften, og revisor

har heller ingen bemærkninger herom i sin påtegning.
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Det kan diskuteres om ledelsen burde redegøre for virksomhedens drift, samt redegøre for deres plan for

reetablering af selskabskapitalen. Revisor bør efter god revisorskik ligeledes henvise regnskabsbruger til disse

afsnit.

Det fremgår, at selskabet har økonomiske problemer, dels ved dårlige resultater, dels ved faldende nøgletal.

Bl.a. er selskabets soliditetsgrad faldet fra 16% til 3,7%. Dog fremgår det samtidig af balancen, at der har

været væsentlig mere aktivitet i året. Der er optaget et større varelager, udviklingsomkostninger er steget og

der er tilgodehavender fra salg, hvilket alt andet lige betyder, at der har været omsætning. Sidste år havde

selskabet kun et mindre varelager, hvilket alt andet lige tyder på en øget aktivitet. Disse forhold giver

anledning til at tro på, at ledelsen har haft en handlingsplan og revisor ligeledes har set dette selskab som

going concern og derfor afgivet en blank påtegning.

På baggrund af ovenstående forhold, samt regnskabet som helhed vurderes det rimeligt at revisor har afgivet

en blank påtegning.

Regnskab nr. 15:

Selskabet har regnskabsafslutning d. 30. september 2014 og ledelsen har godkendt deres årsrapport d. 25.

marts 2015. Selskabet er gået konkurs 15. september 2015, altså tæt på 12 måneder efter balancedatoen.

Selskabets regnskab er blevet revideret og man har haft en mindre revisor til dette. Selskabets

hovedaktivitet er landbrug.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 15 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 4.556.435,00 2.247.062,00

Resultat 1.620.468,00 694.154,00

Aktiver 13.419.752,00 9.480.975,00

Egenkapital 4.193.384,00 2.572.916,00

Selskabskapital 125.000,00 125.000,00

Egenkapitalens forrentning 38,6% 27,0%

Afkastningsgrad 12,1% 7,3%

Soliditetsgrad 31,2% 27,1%

Ved gennemgang af selskabets regnskab og nøgletal er der ingen direkte indikationer på, at selskabet ikke er

going concern ved årsafslutningen 2013/14. Der er fine nøgletal, som endda er stigende samt positive

resultater og en etableret egenkapital. Man må på baggrund heraf gå ud fra, at der er sket noget uforudset

for dette selskab, der har haft så væsentlig betydning for selskabets økonomi, at det har bragt det i
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økonomiske vanskeligheder. Der er ingen indikationer på at revisor burde have forudset konkursen af dette

selskab.

Regnskab nr. 16:

Selskabet har regnskabsafslutning d. 30. juni 2014 og ledelsen og revisor har godkendt årsrapporten d. 1.

december 2014. Selskabet er efterfølgende gået konkurs d. 11 maj. 2015, hvilket betyder, at der er gået tæt

på 12 måneder efter balancedatoen. Selskabet har en mindre revisor og har i regnskabsåret fået revideret

deres regnskab.

De valgte nøgletal ser ud som følgende i hhv. 2013/14 og 2012/13:

Regnskab nr. 16 2013/14 2012/13

Bruttofortjeneste 2.329.593,00 2.144.857,00

Resultat 66.461,00 -458.251,00

Aktiver 2.093.216,00 2.554.651,00

Egenkapital 556.121,00 489.660,00

Selskabskapital 500.000,00 500.000,00

Egenkapitalens forrentning 12,0% -93,6%

Afkastningsgrad 3,2% -17,9%

Soliditetsgrad 26,6% 19,2%

Selskabet oplyser i ledelsesberetningen, at de har gennemgået en omstrukturering i året, som har givet et

bedre resultat end forventet og dermed også giver positive forventninger til fremtiden. Ud fra virksomhedens

nøgletal er der ligeledes indikationer på at selskabet har forbedret økonomien og er på rette spor.

Revisor har evt. været en del af denne omstrukturering og har i den forbindelse et godt kendskab til ledelsens

planer og visioner for selskabet og ser dem som en selskab der kan fortsætte driften. Selskabet har formået

at styrke deres egenkapital fra 2012/13 til 2013/14 og umiddelbart er der ingen yderligere indikationer i

regnskabet, der gør at det kan konkluderes, at det ikke ville kunne fortsætte driften.

8.5. Delkonklusion

I ovenstående afsnit er regnskaberne for de 16 virksomheder, der er gået konkurs med en blank påtegning

gennemgået. Det vil alt andet lige altid være nemmere, med den viden at selskabet er gået konkurs, at

drage konklusioner omkring deres evne til at fortsætte driften. Yderligere er hverken ledelsens eller

revisors vurdering eller de bagvedliggende omstændigheder inddraget i den ovenstående analyse.

Bortset herfra, vurderes det dog, at det er muligt, ud fra selskabernes nøgletal, at se om der er direkte

indikationer på problemer, herunder både driftsmæssige og økonomiske, der kan medføre problemer med
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going concern. Da de nøjagtige omstændigheder og revisors arbejde med virksomheden ikke er kendt, er

det ikke muligt at drage en fuldstændig korrekt konklusion om, om revisors påtegning er korrekt, eller

burde have set anderledes ud. I de følgende afsnit vil de overordnede konklusioner kort blive præsenteret.

Det fremgår, at 9 ud af 16 virksomheder, er gået konkurs mellem 11 og 12 måneder efter deres

balancedato. De resterende 7 selskaber er gået konkurs mellem 1 og 6 måneder efter deres balancedato.

Når virksomhederne går konkurs tæt på 12 måneder efter deres balancedato, som er den periode revisor

skal afdække, kan det tyde på, at både ledelse og i særdeleshed revisor, har haft en forventning om, at

virksomheden ville fortsætte minimum 12 måneder. Når en virksomhed modsætningsvis går konkurs under

6 måneder efter balancedatoen, tyder det på, at revisor enten ikke har gjort sit arbejde godt nok, ikke er

blevet tilstrækkeligt informeret, eller at konkursen skyldes et eller flere forhold, som ikke har været mulige

at forudse.

I sammenhæng med ovenstående er det værd at bemærke, at det vurderes at revisors blanke påtegning er

rimelig på 7 ud af de 16 regnskaber. Med dette menes blot, at ovenstående gennemgang af regnskab og

nøgletal ikke umiddelbart har givet anledning til at forvente at virksomheden ikke kunne fortsætte. Af disse

7 påtegninger, er 6 af dem afgivet til selskaber, der er gået konkurs mellem 11 og 12 måneder efter

balancedatoen. Dette hænger fint sammen med ovenstående antagelse om, at ledelse og revisor i

situationer, hvor virksomheden først går konkurs tæt på et år efter balancedatoen, ikke har haft mulighed

for at forudse dette. Samtidig vurderes det at de resterende 9 blanke påtegninger er enten tvivlsomme

eller vurderes direkte fejlagtige. Af disse 9 påtegninger er 5 afgivet til selskaber, der er gået konkurs under

6 måneder efter balancedatoen.

Det kan ud fra ovenstående gennemgang konstateres, at en simpel regnskabsanalyse hurtigt viser et selskabs

økonomiske tilstand. Det vurderes derfor værdifuldt, hvis f.eks. ISA 570 blev præciseret med mere konkrete

handlinger, deriblandt en regnskabsanalyse. Selvom det er ledelsens ansvar at udarbejde en vurdering af

virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor stadig revidere denne vurdering, og her vil en simpel

regnskabsanalyse i mange tilfælde kunne kaste lys over de problemstillinger, der kan ligge i virksomhedens

fremtid.

Som tidligere nævnt er der væsentlig forskel på et selskabs kapitaltab og et selskabs manglende evne til at

fortsætte driften som going concern. Dette betyder dog ikke, at en tabt selskabskapital, ikke er en indikation

på økonomiske problemer. Dvs. at revisor altid bør være opmærksom på virksomheder med tabt

selskabskapital, men samtidig huske at der ikke kan sættes lighedstegn mellem kapitaltab og going concern

problemer.
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Ledelsen kan i flere tilføje en note i regnskabet, hvor de redegør for hvorfor de ser virksomheden som en

going concern. Noten behøver ikke betyde, at virksomheden er på randen af konkurs, i mange tilfælde er den

blot medtaget for at gøre regnskabsbruger opmærksom på, at der i året har været udfordringer, som man

har taget stilling til. En sådan noteoplysning, og ærlighed fra ledelsen, vil i mange tilfælde hjælpe

regnskabslæser til en mere positiv opfattelse af regnskabet, hvis der f.eks. er tabt selskabskapital eller andre

forhold, der kan give anledning til bekymring.

I forlængelse af ovenstående kan det dog diskuteres hvad en ”rigtig” påtegning er, og hvor meget revisor

egentlig bør forudse. Umiddelbart kan det ikke forventes at revisor gør andet, end at forholde sig til det

materiale, som han bliver præsenteret for. Dog vil man i mange tilfælde forvente, at revisor formår at stille

de rigtige spørgsmål, der kan udfordre ledelsens arbejde og vurderinger.

I forbindelse med ovenstående diskussion af, hvor god revisor er til at give en ”rigtig” påtegning, er det

interessant at tage stilling til hvilken betydning revisors påtegning egentlig har for den pågældende

virksomhed. Revisorens arbejde tillægges stor værdi, og en blank påtegning opfattes af mange, som en

blåstempling af regnskabet. Den enorme tillid til revisor, kan negativt betyde, at der i tilfælde med going

concenr bemærkninger, vil blive taget afstand fra virksomheden. Dette forhold kan have væsentlig betydning

for virksomheden, og muligvis endda være medvirkende til at forværre deres økonomi.

Jf. ovenstående skal revisor både udføre et tilstrækkeligt arbejde til at kunne påføre regnskabet en korrekt

påtegning, være offentlighedens tillidsrepræsentant og samtidig være virksomhedens samarbejdspartner.

Disse krav gør det til en balancegang for revisor, da offentlighedens tillid kræver tilstrækkeligt arbejde og

korrekte påtegninger, og virksomhederne samtidig forventer at revisor er en medspiller, og vil gå langt for at

hjælpe virksomheden, og i situationer med økonomiske problemer.

8.6. Revisor som virksomhedens ”ven”

Revisors rolle kan være langt mere end blot regnskab og revision. For mange virksomheder, er revisor i dag

også en samarbejdspartner og en rådgiver, der ha ret ligeså indgående kendskab til virksomheden, som

ledelsen selv. For de mindre virksomheder er revisor med i virksomhedens daglige drift i det omfang

virksomheden og ledelsen ønsker dette.

I situationer, hvor revisor er for deltagende i den daglige drift som revisor og rådgiver, kan han let miste sin

uafhængighed. Baggrunden for denne påstand er, at der nemt kan komme et personligt forhold til kunden,

specielt hvis det er en mindre revisor hvor kunden kan udgøre en større del af opgaverne end i et stort

revisionshus.
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Going concern er for en revisor, som skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, et følsomt emne

der gives meget opmærksomhed, i særdeleshed også fra revisor selv. Indfører revisor en bemærkning i

påtegningen, kan dette have væsentlig betydning for forholdet med den respektive kunde og det fremtidige

samarbejde. Sådanne situationer opstår typisk når en virksomhed vælger en mindre revisor, da revisor her

bliver en ”ven” af virksomheden, og knytter tætte bånd. Dog er det relevant at diskutere, idet langt

størstedelen af de virksomheder, der er undersøgt ovenfor (de 16 virksomheder, der er gået konkurs med en

blank påtegning) netop har valgt en mindre revisor.

Bl.a. denne risiko for undladelse af omtale af going concern, er en af grundene til at revisionshusene har stort

fokus på dette emne. Efterhånden er der i alle de store revisionshuse, altså hos Big 4 revisorerne, indført

konsultationspligt, hvis man ønsker at modificere en påtegning. Det betyder, at der ofte er to

statsautoriserede revisorer inde over de modificeringer, der bliver indarbejdet i påtegningerne.

8.7. Rådgivning som en del af ”pakken”

Revisionshusene har selv stort fokus på, at de er, og kan være, meget mere end blot en virksomheds

lovpligtige revisor. Umiddelbart kan de store revisionshuse hjælpe med alt inden for økonomi og stiller hurtigt

op med deres eksperter hvis der er brug for det. Revisor har altså mulighed for at trække på en lang række

resource, som virksomhederne ellers skulle hente andre steder fra.

Det fremgår tydeligt af omsætningsfordelingen i revisionsbranchen, at mange virksomheder allerede nu også

benytter revisor til langt mere end bare revision.

54

Det fremgår at omsætningen på revision generelt fra 2012 er faldet, hvilket hænger sammen med lempelsen

af revisionspligten for de mindre virksomheder, der blev indført i 2013. Samtidig ses det dog at

revisionsydelsen, til stadighed sammen med assistance med opstilling af regnskaber, er langt den største del

54 FSR, revisionsbranchen i tal 2015
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af forretningen. Samtidig skal det bemærkes, at ydelser som skatterådgivning og andre service ydelser, der

kan lette virksomhedernes administrative byrder, er på vej frem. Flere og flere får øjne op for, at der faktisk

kan være en fordel i at få hjælp til de lidt mere komplekse områder af revisor, der i forvejen har et fint

kendskab til virksomheden. F.eks. kan hjælp til moms og afgifter efterfølgende give et afkast til

virksomheden, da der kan være mange forhold virksomheden ikke selv er opmærksom på. Langt de fleste

virksomheder har ikke kapacitet til at uddanne medarbejdere i nicher som f.eks. moms og afgifter, men netop

sådanne medarbejdere, der udelukkende arbejder med f.eks. moms og afgifter er ansat i de store

revisionshuse.

For at sammenholde ovenstående med de udvalgte virksomheder, vil den følgende undersøgelse omfatte en

gennemgang af hvor mange af virksomhederne som vælger en mindre revisor til at lave deres revision og

regnskab, kontra hvor mange, der vælger en større revisor. Herudover omfatter undersøgelsen en

gennemgang af om virksomhederne føler, at de af revisor får den rådgivning, som de har mulighed for.

Undersøgelsen ønsker at give vished om, om de små revisorer har tilstrækkelige faglige og tekniske

kompetencer til at levere en fuldstændig revision, der både omfatter revision og regnskab, samt diverse

rådgivning herudover. Det er interessant at undersøge de mindre revisorers kompetencer inden for

rådgivning, idet det tydeligt viste sig i ovenstående gennemgang af konkursramte virksomheder, at langt

størstedelen af dem, har valgt en mindre revisor.

8.8. Delkonklusion

Det fremgik tydeligt af gennemgangen af de konkursramte virksomheder med blank påtegning, at langt

størstedelen af virksomhederne havde valgt en mindre revisor. I tilknytning til ovenstående afsnit, vurderes

det således interessant at se om der er en sammenhæng mellem valg af revisor, og værdi af revisors arbejde.

Man kan fristes til at konkludere, at de mindre revisorer ikke har faglige og tekniske kompetencer til at

rådgive deres kunder ordenligt vedr. f.eks. going concern, hvorfor disse virksomheder i større grad går

konkurs. Det skal dog bemærkes, at denne påstand ikke kan bevises af ovenstående gennemgang, men blot

er en interessant sammenhæng at undersøge i den videre undersøgelse.

8.9. Hvad betyder revision for virksomheden

Selvom revision for mange er en lovpligtig foranstaltning, giver det samtidig en høj værdi for selskaberne.

Efter lovændringen om revisionspligten har flere dog fravalgt revision55, hvilket betyder, at nogle

virksomheder vil gå glip af revisors værdifulde rådgivning.

55 FSR Danske Revisorer, nr. 2; Værdien af revision
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Regnskabernes betydning for de finansielle markeder stiger i øjeblikket, og derfor vil revisors rolle som

offentlighedens tillidsrepræsentant ligeledes stadig være i fokus. Offentligheden har stort fokus på revisors

arbejde og anser, som tidligere nævnt mange gange en blank påtegning fra revisor, som en blåstempling af

regnskabet. Dette forhold gør, at der er risiko for, at forventningskløften mellem revisor og offentligheden i

fremtiden kan blive endnu større56.

FSR Danske Revisorer har i 2015 lavet en analyse af afkast, likviditet og soliditet i ApS’er og A/S’er, herunder

både af reviderede og ikke reviderede regnskaber i 2013. Analysen viser overordnet at57:

• Reviderede selskaber har i gennemsnit en positiv afkastningsgrad i 2013, hvorimod ikke-reviderede

selskaber har en negativ afkastningsgrad

• Egenkapitalens forrentning er over 10 procent-point lavere for ikke-reviderede selskaber

• Soliditetsgraden og likviditetsgraden er højere for de reviderede selskaber i gennemsnit

Det kan ud fra ovenstående pointer konkluderes, at en revisors arbejde for en virksomhed tilfører en hel del

mere end blot en påtegning på virksomhedens regnskab. Som nævnt tidligere har flere virksomheder, i takt

med lempelserne af revisionspligten, fravalgt revision. I sammenhæng med ovenstående analyse fra FSR

Danske Revisorer, hænger dette dog ikke sammen. Det vil derfor være interessant at undersøge om

virksomhederne reelt er klar over, hvilken værdi revisor er i stand til at tilføre. Det fremgår direkte af analysen

fra FSR Danske Revisorer, at revisor retter væsentlige fejl i 7 ud af 10 regnskaber58. Alt andet lige kan det ud

fra dette konkluderes, at revisor i stort set alle tilfælde tilfører virksomheder mere værdi end de er klar over.

En af forklaringerne på, at flere vælger at fravælge revision kan være, at omkostningerne til revisor hurtigt

kan løbe op. Dog er det en omkostning, der hurtigt kan tjene sig ind igen. Mange analyser viser, at

årsrapporten er den vigtigste informationskilde hos regnskabsbrugerne. I praksis betyder det, at

virksomheder, der vælger ikke at få deres regnskab revideret, får en lavere kredit-rating end virksomheder,

der vælger at have en tilknyttet revisor. Det kan ligeledes betyde at det for en virksomhed, der ikke har

valgt revision, kan blive dyrere og sværere at få finansiering. En analyse foretaget af Copenhagen

Economics59 viser, at virksomheder med ekstern finansiering på over DKK 3 mio. mister penge, ved at

fravælge revisionen, fordi låneomkostningerne stiger ved ikke at have et revideret regnskab60.

56 FSR Danske Revisorer, nr. 2; Værdien af revision
57 Selskabers afkast, likviditet og soliditet, FSR Danske revisorer november 2015
58 FSR Danske revisorer, nr. 2; Værdien af revision
59 FSR Danske Revisorer, nr. 9, værdien af revisionsydelsen
60 FSR Danske Revisorer, nr. 9, værdien af revisionsydelsen
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Generelt viser mange analyser, at revision kan svare sig. Virksomhedernes regnskab bliver i sig selv mere

værd med en revisionspåtegning, da et påtegnet regnskab kan være medvirkende til bl.a. at opnå bedre

kreditfaciliteter. Yderligere sørger revisor for at rette væsentlige fejl, hvilket også er medvirkende til øget

værdi for virksomhederne.

8.10. Fordeling blandt revisionshusene

I forbindelse med undersøgelsen af konkursramte virksomheder i 2014, er det ved alle stikprøver kontrolleret

hvilken revisor der er benyttet. Resultaterne for de 344 udvalgte regnskaber er præsenteret nedenfor.

Total antal stikprøver 344

Antal med aflagt regnskab for 2014 106

BDO 8 2%

Bierholm 13 4%

Deloitte 15 4%

EY 2 1%

GT 3 1%

KPMG 4 1%

PwC 11 3%

Ingen 133 39%

Mindre revisionsvirksomheder 155 45%

Total 344 100%

Det fremgår af ovenstående tabel, at 39% af virksomhederne ingen revisor har, samt at 45% af

virksomhederne har en mindre revisor tilknyttet. Det vil sige at 84% af alle de virksomheder der er gået

konkurs i 2014, enten ingen revisor har eller har en mindre revisor. Big 4 revisorerne har kun været revisor

for 9 % af de konkursramte virksomheder i 2014, selvom de sidder på langt størstedelen af markedet i

Danmark. Som tidligere nævnt giver revision en merværdi til virksomhederne, men det tyder på at de mindre

revisionshuse ikke er i stand til at give deres kunder den samme merværdi, som de store revisionshuse er i

stand til. De små revisionshuse kan formegentlig være konkurrencedygtige på pris, hvilket give mulighed for

besparelse for virksomheden. Dog er det tydeligt at der er en tendens til, at hvis du vælger en større

virksomhed, så får du noget mere for pengene, end blot et påtegnet regnskab, selvom det er dyrere end hos

en mindre revisor.

Ud over ovenstående fordeling af revisorerne så ved vi at fordelingen ved virksomheder som har valgt en

erklæring med sikkerhed i 2014 fordeles således:
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Firma Antal Andel

BDO 0 0%

Beierholm 1 2%

Deloitte 5 9%

EY 0 0%

GT 1 2%

KPMG 0 0%

PwC 7 12%

Mindre revisionsvirksomheder 44 76%

Total 58 100%

Det kan ud fra den udarbejdede undersøgelse konkluderes, at mange konkursramte virksomheder tidligere

har fravalgt revision. Af de konkursramte virksomheder i 2014, der er omfattet af den udførte analyse, har

39% ingen revisor tilknyttet og dermed fravalgt revision. Af dem som modsætningsvis har valgt en påtegning

med en form for sikkerhed (revision, udvidet gennemgang eller review) har 76% valgt en mindre

revisionsvirksomhed.

Generelt ligner det en tendens, at de mindre virksomheder nedprioriterer samarbejdet med revisor, enten

ved kun at vælge assistance eller ved helt at fravælge en revisor. Spørgsmål er så, om fravalget skyldes at

virksomhederne ønsker at spare penge, eller om de blot ikke er klar over, hvilken værdi revisor med stor

sandsynlighed kan tilføre virksomheden.

Umiddelbart er denne tendens ikke til fordel for de mindre virksomheder. Som tidligere konkluderet giver

revisionen og revisor en reel merværdi. Det kan i forlængelse heraf umiddelbart konkluderes, at det ikke kan

betale sig for virksomhederne, på den lange bane, at spare på omkostningerne til revisionen. Den merværdi

det giver, at have en revisor, er kun til virksomhedens fordel.

I forbindelse med ovenstående, opstår et spørgsmål om hvorfor virksomheder i økonomisk i høj grad har

valgt en revisor fra et mindre firma. Umiddelbart kan dette skyldes, at de store revisionshuse ikke har et ry

for at hjælpe de små virksomheder på samme måde som en mindre lokal revisor, hvorfor de er bange for at

blive ”glemt” i store revisionshuse. Samtidig kan tendensen dog tale for, at det i de fleste tilfælde er prisen

der spiller ind.

Ud fra ovenstående, kan tendensen muligvis kædes sammen med resultatet af undersøgelsen af

konkursramte virksomheder i Danmark i 2014, hvor 70 % af de undersøgte virksomheder ikke i 2014, har fået

aflagt et regnskab. Dette forhold kan både skyldes, at virksomheden er gået konkurs inden fristen for
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indlevering af regnskabet eller fordi virksomheden ikke har haft en revisor og derfor ikke har kunnet få hjælp

til at komme ud af virksomhedens økonomiske problemer.

8.11. Er der tillid til revisor

Mange af de mindre virksomheder som går konkurs har fravalgt de store revisionshuse. Jf. en analyse lavet

af FSR Danske Revisorer, hvor virksomheder er spurgt hvor stor tillid de har til de forskellige konsulenter,

der kan tilknyttes deres virksomhed, ses det tydeligt at revisor er den som man generelt har størst tillid til.

61

Da de fleste virksomheder har størst tillid til revisor, så må man også gå ud fra at mange vælger at udnytte

revisor, når de har brug for rådgivning. Revisor kan i mange tilfælde endda levere mange af de samme ydelser

som andre konsulenthuse kan. Revisor er blevet en almen rådgiver og ikke bare vedkommende, der skal

påtegne virksomhedernes regnskab.

8.12. Udviklingen i branchen

Den dag i dag, er Danmark et af de lande i verden hvor det er nemmest og billigst at etablere en virksomhed

i selskabsform. I dag kan et selskab stiftes som et IVS for DKK 1. Ved stiftelse af et IVS forpligter man sig, som

ejer af selskabet til at opbygge selskabskapitalen ved årlig overførsel. Et ”almindeligt” ApS, kan dog stiftes for

DKK 50.000, hvilket tidligere har været DKK 80.000 samt DKK 125.000.

61 FSR Danske revisorer, revisionsbranchen i tal 2013/14
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Når man etablerer virksomhed i selskabsform, hæfter ejeren ikke personligt for virksomhedens gæld. Til

gengæld har investorer og kreditorer et berettiget krav på gennemsigtighed omkring virksomhedens

økonomi og risici. Heri ligger den samfundsmæssige værdi af revision.

På baggrund af en stikprøve blandt 500 af de virksomheder, der er omfattet af undersøgelsen, hvilket

omfatter virksomheder der har anmærkninger i deres 2013 regnskaber, anslås det at over 8.000 selskaber

ud af de 46.000, som har fravalgt revision, ville have fået mindst én anmærkning fra revisor, hvis

regnskabet var blevet revideret.

Yderligere fremgår det jf. FSR Danske Revisorer62, at antallet af selskaber, der hverken fik foretaget revision

eller udvidet gennemgang fra 2012 til 2013 steg fra 29.340 til 46.026, hvilket svarer til en stigning på knap

57%. Administrerende direktør i FSR Danske revisorer Charlotte Jepsen mener, at denne udvikling

understreger værdien af, at have en uafhængig revisor tilknyttet. Charlotte Jepsen udtaler følgende:

”Analysen viser, at revisorerne gør en forskel for banker, kreditorer, leverandører og andre, der bruger

regnskaberne til at træffe beslutninger. Revisorbranchen bliver ofte beskyldt for ikke at gøre nok opmærksom

på kritisable forhold i regnskaberne. Her får vi syn for sagen, revisorerne løfter deres opgave”63.

Figur: Udviklingen i antallet af regnskaber med mistede anmærkninger

64

Faldet i anmærkninger skal ses i lyset af, at revisionspligten blev lempet i 2013, og efterfølgende at mange af

dem, der tidligere har fået anmærkninger nu har fravalt revision. Grundet fravalget af revision kommer disse

oplysninger, om f.eks. virksomhedernes evne til at overleve det næste år (going concern) og andre væsentlige

62 FSR Danske Revisorer, næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor
63 FSR Danske Revisorer, næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor
64 FSR Danske Revisorer, Anmærkninger i revisors påtegninger
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usikkerheder, ikke frem i regnskabet og dermed aldrig til offentlighedens kendskab. Vi kan i nedenstående

tabel se et anslået antal på regnskaber som har mistede anmærkninger fordi de har fravalgt revisionen.

”Når selskaberne fravælger revision kommer revisors advarsler i form af forbehold og supplerende

oplysninger om f.eks. usikkerheder i regnskabet ikke for dagens lys. Det er naturligvis et problem, som man

skal tage i betragtning, når man overvejer at fjerne revisionspligten for endnu flere virksomheder”, siger

Charlotte Jepsen fra FSR Danske Revisorer65.

8.13. Delkonklusion

Det fremgår, at der de seneste år er kommet nye fokusområder for revisor, og også revisorernes

brancheforening FSR Danske Revisorer. Et af de nye fokusområder er, at danske virksomheder skal have et

bedre kendskab til revisors rolle og værdien af revisors arbejde. Det fremgår tydeligt af ovenstående

bemærkninger fra Charlotte Jepsen, samt af den foretagne analyse af konkursramte virksomheder i Danmark

i 2014, at revisor tilfører en reel værdi til sine kunder. For at undgå flere konkurser i fremtiden, og samtidig

undgå en større forventningskløft mellem revisor og offentlighed, vurderes det som et væsentligt

fokusområde, at revisorer samt deres brancheforening, FSR Danske Revisorer, sætter ind på at gøre

opmærksom på revisors egentlige rolle og ligeledes dennes muligheder for at hjælpe virksomheder på mange

andre måneder, end blot ved at levere et påtegnet regnskab.

Revision og rådgivning er ikke prioriteret hos de konkursramte virksomheder, selvom revisor måske i sidste

ende kunne have hjulpet dem ud af den økonomiske krise eller måske helt have været med til at forebygge

den økonomiske situation virksomheden står i. Det er uanset hvad tankevækkende, at så stor en del af

virksomhederne der er gået konkurs i 2014, har fravalgt revision eller kun har ønsket assistance med opstilling

af regnskabet.

Yderligere anvendes regnskaberne mere og mere af interessenterne og offentligheden. Herudover

anvendes de i forhold til forhandlinger med banker og andre fremtidige samarbejdspartnere. Virksomheder

har sværere ved at forhandle uden denne opfattede ”blåstempling” fra revisor og det kan i sidste ende

koste dem samarbejdspartnere, afslag på finansiering mv.

Yderligere har den manglende revision stor betydning for offentligheden, da der i mange af regnskaberne

mangler anmærkninger, der ville have været der, såfremt det pågældende regnskab var blevet revideret.

Dette betyder at mange selskaber aflægger regnskaber som i bund og grund ikke er retvisende, og

yderligere får de ikke den nødvendige rådgivning, når de har brug for det. Det kan på baggrund af

65 FSR Danske Revisorer, næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor
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ovenstående, alt andet lige, konkluderes at der er sammenhæng mellem konkurser og den manglende

revision og eller rådgivning hos de mindre virksomheder.

8.14. Hvor mange påtegninger er forkerte

Jf. ovenstående har revisor stor betydning for danske virksomheder. Den store betydning ligger både i at

revisor kan yde en meget kvalificeret rådgivning, men også i det forhold, at revisor kan give den pågældende

virksomhed en blank påtegning, der kan være en stor hjælp ved forhandlinger med eksterne parter. Dog skal

man være klar over, at ligeså stor værdi en blank påtegning kan have, ligeså lidt værdi kan en påtegning med

supplerende oplysninger og forbehold, eller en forkert påtegning have for virksomhederne.

Som nævnt i afsnit 7.1 har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en undersøgelse af revisors påtegninger med

sikkerhed, for netop at sætte fokus på de hyppigste fejltyper i disse. Her er en af de hyppigste fejltyper fejl i

supplerende oplysninger og forbehold om going concern.

Revisors mulige valg af påtegning vises i nedenstående tabel66:

Jf. ovenstående tabel, burde det umiddelbart ikke være svært for en kvalificeret revisor, at vælge den rigtige

kasse. Dog skal der tages højde for, at revisor dels skal være offentlighedens tillidsrepræsentant, dels være

virksomhedens samarbejdspartner.

I relation til denne balancegang mellem revisors to roller, kan der forekomme situationer, hvor revisor føler

sig presset til enten at være mest offentlighedens mand eller mest virksomhedens mand. Fejltyperne, der

omtales af Erhvervsstyrelsen, omfatter begge fejltyper, altså både situationer, hvor revisor har taget et

forbehold, der ikke var berettiget og situationer hvor revisor burde have taget et forbehold. I relation til disse

fejltyper, kan det være interessant at sammenholde dette med, om den pågældende virksomhed har valgt

66 FSR Danske Revisorer, Næsten hver femte selskab fik en anmærkning fra revisor, 2014
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en lille revisor eller en revisor fra et større revisionshus. Mange gange vil ”den lille revisor” være tæt knyttet

til de virksomheder han betjener, og dermed næsten være virksomhedens ”ven”. Ligeledes kan det tænkes,

at en lille revisor ikke har mange kunder, og dermed er væsentligt mere afhængig af enkelte kunder, i

modsætning til revisorer hos de større revisionshuse. I modstæning hertil, kan det tænkes at revisorer hos

større revisionshuse internt bliver presset til at overholde en lang række interne retningslinjer og afdække

sig på flere måder, og dermed kan føle sig presset til at indføre en supplerende oplysning eller et forbehold,

blot for at leve op til interne krav og for sin ”egen sikkerheds skyld”.

Revisors påtegning har, for mange så stor betydning, at mange blankt vil tro på at en virksomhed er i going

concern problemer, hvis revisor nævner det. Dette kan være en alvorlig situation for en virksomhed, hvor der

reelt ikke er et going concern problem. Ligeså alvorligt er det dog i den modsatte situation, hvor væsentlige

problemer med going concern, ikke bliver omtalt i regnskabet.

På baggrund af ovenstående, kan det vurderes svært for revisor at balancere mellem offentlighedens tillid

og samarbejdet med den pågældende virksomhed. På nuværende tidspunkt vurderes det at det øgede fokus

fra offentlige myndigheder, offentligheden mv. i mange tilfælde kan få revisor til at tænke ”hellere en

supplerende oplysning for meget end for lidt”.
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9. Konklusion

Når en virksomhed aflægger regnskab, skal der tages stilling til om regnskabet aflægges efter

forudsætningen om at virksomheden er going concern. Når en virksomhed vurderes som værende going

concern, er det vurderet at virksomhedens drift kan fortsætte de kommende 12 måneder, startende dagen

efter balancedatoen. Som udgangspunkt er det både virksomhedens ledelse og revisor, der skal tage stilling

til om en virksomhed er going concern. Det skal dog bemærkes, at revisors stillingtagen bør tage

udgangspunkt i en revision af den af ledelsen udarbejdede vurdering.

Der er ingen direkte krav til hvordan ledelsen skal udarbejde en sådan vurdering, dog har revisor krav på en

vurdering af ledelsen, der minimum dækker perioden på 12 måneder efter balancedatoen. Såfremt

ledelsen ikke har udarbejdet en vurdering, der lever op til dette krav, kan revisor kræve dette. I

modsætning til de manglende formkrav til ledelsen, skal revisor overholde en række krav, der stilles i ISA

570. ISA 570 omhandler udelukkende going concern, og opstiller rammer for hvordan revisor bør tage

stilling til og revidere området going concern. Kravene, der stilles i ISA’en, er relativt ”bløde” og stiller

således ingen krav til revisor om beregninger eller analyse af nøgletal. Der stilles udelukkende krav om en

revision af ledelsens vurdering, og evt. opfølgning på denne. Ligeledes fremgår det af ISA’en hvordan

revisor skal reagere i situationer, dels hvor ledelsen ikke overholder sine pligter, dels hvor den pågældende

virksomhed vurderes ikke at være going concern.

Når revisor skal rapportere om going concern, skal dette både ske til virksomhedens selv, herunder særligt

til den øverste ledelse samt til regnskabsbruger. Revisors rapportering til den øverste ledelse skal ske via

revisors revisionsprotokollat og rapportering til regnskabsbruger skal ske via regnskabet. Rapporteringen i

regnskabet kan enten ske via supplerende oplysninger eller forbehold, der indføres i revisors påtegning. Fra

kommende regnskabsår, startende for revisioner, der afsluttes efter 15. december 2016, er der indført

yderligere krav til rapportering om væsentlige forhold i regnskabet, herunder også forhold og risici vedr.

going concern. Revisors rapportering vedr. going concern til regnskabsbruger bliver således endnu mere

præcis og detaljeret fremover. Yderligere vil der fremover ske en ændring på rækkefølgen i revisors

påtegning, således at der kommer fokus på det væsentlige, herunder særligt revisors overordnede

konklusion. Herudover vil der fremover være krav om et specifikt afsnit vedr. going concern i revisors

påtegning. I dag vil problemer vedr. going concern som oftest blive omtalt som forhold i regnskabet, og så

sidst i revisors påtegning. Dette ændres med den ”nye” påtegning således at der fremover kommer fokus

på de væsentlige forhold i revisors påtegning.
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For at undersøge hvor god revisor er til at overholde ovenstående rapporteringskrav, og derudover til at

vurdere en virksomheds evne til at fortsætte som going concern, er der indhentet data vedr. konkursramte

virksomheder i 2014. De indhentede data omfatter information om regnskabsperiode, valg af påtegning,

regnskabsgodkendelsesdato samt konkursdato. Der er ud fra dette data udført en analyse, der er foretaget

på baggrund af en repræsentativ stikprøve af de omfattede virksomheder. Analysens overordnede mål er

at undersøge revisors evne til at forudse konkurser, dog har analysen i sammenhæng med dette formål

klargjort en række andre forhold i relation til revisor og hans arbejde vedr. going concern.

Den analyserede stikprøve udgør 344 virksomheder, der er fordelt forholdsmæssigt i Danmark. Af disse

virksomheder, er det kun 58, der har en påtegning med sikkerhed fra revisor. Ved en gennemgang af disse

virksomheders påtegninger, kan det konkluderes at revisor i 72% af tilfældene enten har indført

supplerende oplysninger eller taget forbehold for netop going concern. Dvs. at revisor, overordnet set, er i

stand til at forudse en virksomheds konkurs i 7 ud af 10 tilfælde. Umiddelbart virker dette fint, at revisor er

i stand til at forudse konkurser i 7 ud af 10 tilfælde, men hvordan kan det konkluderes om dette er godt

nok. For at undersøge netop dette forhold, er der foretaget en mere dybdegående analyse af de

virksomheder, omfattet af stikprøve, hvori revisor ikke har indført supplerende bemærkninger eller taget

forbehold for going concern. Ved gennemgang af disse regnskaber er det tydeligt, at virksomhederne, hvor

revisor ikke forudser en konkurs, enten går konkurs kort tid efter balancedatoen, eller tæt på 12 måneder

efter balancedatoen. I sammenhæng hermed er der taget stilling til, om revisor umiddelbart, på baggrund

af regnskabet og enkelte nøgletal, alt andet lige, burde have forudset en konkurs. Denne gennemgang

gjorde det klart, at revisors arbejde og rapportering i regnskabet, oftest vurderes mangelfuld, såfremt

virksomheden er gået konkurs inden for de første seks måneder efter balancedatoen. Omvendt er revisors

arbejde og rapportering i regnskabet vurderet tilstrækkeligt, for virksomheder, der er gået konkurs tæt på

12 måneder efter balancedatoen. På baggrund af tilgængelige data og en simpel nøgletalsanalyse vurderes

det, at revisors blanke påtegning på konkursramte virksomheder er rimelig i 7 ud af 16 tilfælde, altså i 44%

af tilfældene. Dette betyder, at revisors blanke påtegning ikke vurderes rimelig i de resterende 9 tilfælde,

svarende til 56%.

Umiddelbart giver ovenstående analyse udtryk for at revisor, alt andet lige, kunne være bedre til at forudse

konkurser. Dog skal der tages højde for at en konkurs kan ske på baggrund af mange forhold, forudsigelige

som uforudsigelige. Selvom det med en simpel nøgletalsanalyse kan vurderes at en virksomhed har
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økonomiske problemer, kan der være underliggende forhold, der giver et andet billede. Dog fremgår disse

oplysninger, i mange tilfælde, ikke af regnskabet.

Netop disse manglende informationer om væsentlige forhold i regnskabet, giver anledning til en diskussion

om, om dele af revisors rapportering til den øverste ledelse, bør flyttes over i regnskabet. Ved udarbejdelse

og indførelse af den nye ISA 701, forsøger man netop at gøre dette. ISA 701, i sammenhæng med den ”nye”

revisorpåtegning, kræver at revisor rapporterer om væsentlige forhold ved revisionen, i hans påtegning.

Revisor skal tage udgangspunkt i sit revisionsprotokollat ved vurdering af hvilke forhold, der skal beskrives

som væsentlige i påtegningen i regnskabet, hvilket jo netop er en delvis offentliggørelse af revisors

rapportering til den øverste ledelse.
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10. Perspektivering

10.1. Indledning

Under udarbejdelsen af nærværende afhandling, har IAASB udsendt ajourførte ISA’er såvel som nye ISA’er.

Indholdet af ISA’erne træder i kraft for revisioner, der slutter 15. december 2016, eller senere. På baggrund

heraf har vi valgt ikke at tage højde for relevante ajourføringer i ovenstående afsnit, men blot omtale

relevante forhold i dette afsnit. Det overordnede formål med ajourføringerne er at skabe en mere klar og

gennemsigtig kommunikation mellem revisor og hhv. ledelse, investor, regnskabsbruger mv. På nuværende

tidspunkt er kommunikationen mellem ledelse og revisor ikke tilgængelig for regnskabsbruger i nogen form.

Som beskrevet i afsnit 6.9 rapporterer revisor væsentlige forhold samt resultatet af den udførte revision i

hans protokol til den øverste ledelse. Ofte vil en række af de forhold revisorer rapporterer i protokollatet

være værdifulde for regnskabsbruger. Det skal dog bemærkes, at der også i protokollatet rapporteres om

interne forhold i virksomheden. Disse forhold kan være følsomme, og vil ikke umiddelbart have værdi for

regnskabsbruger. Der henvises til nedenstående afsnit, hvori det overordnede formål om mere

gennemsigtighed diskuteres ved gennemgang af de relevante ajourførte ISA’er.

10.2. ISA 700 – ajourføring

ISA 700 er ajourført med ønsket om at skabe en mere klar kommunikation mellem revisor og

regnskabsbruger, samt yderligere med ønsket om at tydeliggøre de mest væsentlige forhold i revisors

påtegning. Nedenfor er både rækkefølgen i den nuværende ISA 700 og den fremovergældende ISA 700

præsenteret. Det fremgår tydeligt, at revisors konklusion har fået mere fokus. Yderligere er der tilføjet et

nyt afsnit, centrale forhold ved revisionen, og afsnittet om fortsat drift er opdateret. Der henvises til afsnit

10.4 for en beskrivelse af det nye afsnit, centrale forhold ved revisionen, og til afsnit 10.6 for en beskrivelse

af ajourføringerne til ISA 570.
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ISA 700
Gældende fra 15. december

2009

Bemærkninger ISA 700
Gældende fra 15. december

2016

Titel Uændret Titel

Adressat Uændret Adressat

Indledende afsnit Det indledende afsnit eksisterer

ikke mere, og revisors

konklusion er rykket frem for at

fremhæve det mest væsentlige

afsnit i revisors påtegning

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar Ledelsens ansvar er rykket

tilbage til fordel for to nye afsnit

vedr. fortsat drift og centrale

forhold ved revisionen

Fortsat drift

Centrale forhold ved revisionen

Revisors ansvar Revisors ansvar er rykket tilbage

ligesom afsnittet om ledelsens

ansvar

Ledelsens ansvar

Konklusion Konklusionen er rykket frem, og

vil fremover være første afsnit

efter titel og adressat, for at

fremhæve det mest væsentlige

afsnit i revisors påtegning

Revisors ansvar

Andre erklæringsforpligtelser Uændret Andre erklæringsforpligtelser

10.3. Delkonklusion

Ovenstående nye opstilling af revisors påtegning vurderes at være en stor hjælp til at skabe klarhed omkring

revisors arbejde, og herudover øget fokus på det mest væsentlige i revisors påtegning. Med den nuværende

opstilling i revisors påtegning, og de indledende afsnit, sker det i mange situationer, at regnskabsbruger i

første omgang ikke ser evt. modifikationer i revisors påtegning eller beskrivelser af væsentlige forhold, fordi

disse først fremgår på påtegningen anden side. Ved at fremrykke netop revisors konklusion, og beskrivelse

af fortsat drift og centrale forhold ved revisionen, vil regnskabsbruger altid se disse afsnit som det første.
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10.4. ISA 701 – Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige

revisors påtegning

Denne ISA er ny, og vedr. en udvidet kommunikation mellem revisor og regnskabsbruger. Som nævnt er det

overordnede formål med ajourføring af tidligere ISA’er at skabe mere klar og gennemsigtig kommunikation

mellem revisor og dels ledelse, dels regnskabsbruger. ISA’en gælder, i den nuværende form, kun for

børsnotede virksomheder jf. 5. punkt. Dog er det muligt for revisor at anvende ISA’en ved revision af andre

virksomheder, hvis revisor vurderer det nødvendigt.

ISA’en overordnede mål beskrives i 7. punkt og er defineres som følgende:

Revisors mål er at fastlægge centrale forhold ved revisionen og efter at have udformet en konklusion om

regnskabet at kommunikere disse forhold ved at beskrive dem i revisors påtegning67.

Det overordnede mål afviger ikke væsentligt fra målet i hhv. ISA 260 og ISA 265, der beskriver kravet om

rapportering af væsentlige forhold og svagheder i interne kontroller til virksomhedens øverste ledelse, andet

end at modtageren af revisors rapportering er en anden i ISA 701. Ved indførsel af ISA 701 forsøger man at

flytte væsentlige forhold fra den interne rapportering, der aldrig kommer regnskabsbruger til gode, over i

regnskabet, således regnskabsbruger selv har mulighed for at vurdere værdien af de forhold, revisor mener

kan være gavnlige for forståelse af regnskabet.

På trods af lighederne til ISA 260 og ISA 265, er det ikke tilstrækkeligt, at revisor blot overfører alle forhold

fra hans protokollat til regnskabet. Jf. ISA 701, 9. og 10. punkt, skal revisor foretage en vurdering af de forhold,

der er rapporteret i revisionsprotokollatet. Vurderingen skal tage stilling til hvilke af de rapporterede forhold,

der krævede betydelig opmærksomhed fra revisor ved hans revision. Særligt nævnes tre forhold revisor skal

medtage i sin vurdering af væsentlige forhold, der bør overføres til regnskabet. Forholdene er præsenteret

nedenfor68.

a) Områder med højere vurderet risiko for væsentlige fejlinformation eller betydelig risici identificeret

i overensstemmelse med ISA 315.

b) Betydelige vurdering fra revisors side vedrørende områder i regnskabet, der har involveret betydelig

ledelsesvurdering, herunder regnskabsmæssige skøn, der er identificeret som værende forbundet

med stor skønsmæssig usikkerhed.

67 ISA 701 – Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors påtegning, 7. punkt
68 ISA 701 - Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors påtegning, 9. punkt, afsnit a, b og c
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c) Indvirkningen på revisionen af betydelige begivenheder eller transaktioner, der har fundet sted i

perioden.

Ved gennemgang af ovenstående forhold, skal revisor vurdere hvilke, der var mest betydningsfulde ved

revision af regnskabet i den aktuelle periode. Disse forhold skal efterfølgende tilpasses, og indføres i revisors

påtegning under overskriften ”Centrale forhold ved revisionen”. Det er i forbindelse med afsnittet i

påtegningen vigtigt at revisor påpeger, at forholdene er indført på baggrund af revisors faglige kompetencer

og at forholdene er identificeret i forbindelse med revisionen, hvorfor revisor ikke giver en særskilt erklæring

vedr. disse forhold. Præsentationen af de centrale forhold, er således kun en ekstra service, der ydes til

regnskabsbrugers gavn.

For at undgå, at revisor bliver pålagt ekstra ansvar for de forhold, der præsenteres som centrale forhold, er

det væsentlige at forstå, at afsnittet ikke erstatter en konklusion med modifikationer, særskilte beskrivelser

af forhold i regnskabet samt andre rapporteringsformer i regnskabet. Regnskabsbruger kan altså ikke se

afsnittet ”Centrale forhold ved revisionen” som et enkeltstående afsnit i revisors påtegning. Netop dette

faktum vurderes yderst væsentligt at kommunikere til regnskabsbruger for at undgå situationer, hvor

afsnittet omkring centrale forhold, tillægges mere værdi, end det egentlig er tiltænkt. I lighed med at en blank

påtegning ikke er en blåstempling, skal regnskabsbruger forstå, at afsnittet om centrale forhold ikke er en

udtømmende præsentation af væsentlige forhold for regnskabet.

10.5. Delkonklusion

Det fremgår tydeligt af ovenstående afsnit, at man ønsker at skabe mere gennemsigtighed i revisors arbejde,

ved dels at flytte en del af den interne rapportering over i regnskabet. Umiddelbart vurderes ISA 701 at være

et godt redskab til netop at skabe mere gennemsigtighed. På trods heraf vurderes formuleringerne af kravene

til indholdet i afsnittet om centrale forhold at være noget uklare. Det fremgår at revisor skal afgøre hvilke

forhold, der krævede betydelig opmærksomhed samt hvilke forhold, der derudover kan være mere

risikofyldte end andre. Denne sortering betyder, at det stadig ikke er alle væsentlige forhold fra den interne

rapportering, der flyttes over i regnskabet.

Det er forståeligt, at virksomheder ønsker at holde interne informationer om bl.a. interne kontroller ukendte

for regnskabsbruger, men vores vurdering er, at revisor ikke burde blive pålagt af sortere i de afsnit, han

allerede har vurderet som værende væsentlige at rapportere til virksomhedens øverste ledelse. Der henvises

til afsnit 6.13, hvor spørgsmålet om offentliggørelse af revisors protokollat drøftes.

Samtidig vurderes det at ISA 701 burde gælde for alle virksomheder, og ikke kun for børsnoterede

virksomheder. Godt nok har de børsnoterede virksomheder langt mere interesse fra offentligheden, men
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antallet af mindre virksomheder, i klasse B og C er langt større. Derudover er det i langt størstedelen af

tilfældene virksomheder i klasse B, der går konkurs. Og det er muligvis netop i disse regnskaber, at

regnskabsbruger kunne have haft gavn af en beskrivelse af væsentlige forhold fra revisor.

10.6. ISA 570 – ajourføring

ISA 570 er ajourført med præciseringer, der ligesom ajourføring af andre ISA’er skal forsøge at skabe mere

gennemsigtighed og fokus på de mest væsentlige forhold i regnskabet. Det fremgår af den nuværende ISA

570, at revisor skal indføre en supplerende oplysning i sin påtegning i situationer hvor regnskabet er aflagt

som going concern, hvilket vurderes at være korrekt, men at der trods ledelsens beskrivelse af forholdet i

noterne er en væsentlig usikkerhed. I en lignende situationer, hvor det vurderes, at der ikke er væsentlig

usikkerhed, er det god revisor skik at indføre en supplerende bemærkning, der blot henviser til ledelsens

beskrivelse i noterne.

I den ajourførte ISA 570, skal revisors oplysning om going concern beskrives i et særskilt afsnit under

overskriften ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”. Afsnittet skal henlede regnskabsbrugers

opmærksomhed på noten i regnskabet, hvor ledelsen beskriver usikkerheden samt anføre at forholdet kan

indikerer, at der er væsentlig usikkerhed, der kan skabe betydelig tvivl omkring virksomhedens evne til at

fortsætte driften. Afslutningsvis skal afsnittet påpege at forholdet vedr. going concern, på trods af

væsentligheden ikke har resulteret i en modifikation af revisors påtegning.

Udover ovenstående præcisering af revisors beskrivelse af forhold vedr. going concern, er afsnittet rykket

frem, og skal således fremover placeres lige efter afsnittet med revisors konklusion.

10.7. Delkonklusion

Præciseringen af hvordan revisor skal rapportere væsentlig usikkerhed om going concern vurderes at

underbygge ønsket om mere gennemsigtighed godt. Derudover kan det være en hjælp for revisor, at netop

oplysninger om going concern, og væsentlig usikkerhed i forbindelse hermed, får sit eget afsnit. Det er

meddelt af Erhvervsstyrelsen jf. afsnit 7.1, at revisor i flere situationer ikke er god nok til at adskille netop

oplysninger om going concern og oplysninger om andre forhold i regnskabet. Et særskilt afsnit jf. den

ajourførte ISA 570 vurderes at kunne afhjælpe disse udfordringer.
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10.8. Opdeling af revisionsprotokollat – en del om daglig drift og en del om regnskab

I forlængelse af ajourføringen af ISA 700 samt udgivelsen af ISA 701, er det relevant at drøfte en fremtidig

evt. delvis offentliggørelse af revisors protokollat, der på nuværende tidspunkt udelukkende rapporteres

internt. Udgivelsen af ISA 701 har lagt op til at man flytter dele af revisionsprotokollatet over i regnskabet,

dog kun et udvalg af væsentlige områder, der udvælges med baggrund i revisors faglige kompetence. Der

skal i drøftelserne tages højde for at en del af revisionsprotokollen indeholder beskrivelser omkring

virksomhedens interne forhold, der vurderes ikke at ville give regnskabsbruger værdi. Sådanne afsnit bør alt

andet lige holdes interne.

For at undgå en fuldstændig offentliggørelse af revisors protokol, kunne man opdele denne i en ekstern del

og en intern del. Den eksterne del kunne indeholde oplysninger om væsentlige forhold identificeret i

forbindelse med revisionen, vedr. regnskabet og forhold, der kan have betydning for forståelsen og

vurderingen af dette. Den interne del kunne indeholde oplysninger om virksomhedens interne drift, dvs.

oplysninger om kontrolsvagheder, medarbejderforhold og lign. Umiddelbart vurderes det at disse

oplysninger, alt andet lige, alligevel ikke vil gavne regnskabsbrugers forståelse af regnskabet.

10.9. Offentliggørelse af væsentlige nøgletal

I forbindelse med vores gennemgang af de opdaterede ISA’er, og det øgede fokus på en mere gennemsigtig

og klar rapportering fra revisor, mener vi at et større fokus på virksomheders nøgletal kunne bidrage til netop

dette. Som det er i dag, er det kun regnskaber, der aflægges efter regnskabsklasse C, der skal medtage en

hoved- og nøgletalsoversigt i deres regnskab. Vi mener at dette bør gælde for alle virksomheder, og som

minimum for dem, hvor der indberettes et regnskab til Erhvervsstyrelsen.

Selvom man selv kan beregne en virksomheds nøgletal på baggrund af det aflagte regnskab, mener vi det vil

give et større fokus, hvis der for alle regnskaber offentliggøres en hoved- og nøgletalsoversigt. Som

udgangspunkt kunne hoved- og nøgletalsoversigten blot indeholde de mest væsentlige beregninger, som

f.eks. soliditetsgrad mv. Værdien af en hoved- og nøgletalsoversigt understreges af den udførte analyse af de

regnskaber, hvor revisor ikke har indført en supplerende oplysning eller en bemærkning omkring going

concern. Analysen af disse regnskaber tager netop udgangspunkt i en nøgletalsberegning, og giver et godt

overblik samt en klar indikation om, om virksomhedens økonomi er sund.
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10.10. Den værdiskabende revisor

Revision er for mange en negativ og lovpligtig foranstaltning, der anses for omkostningstung og irriterende.

Dette betyder at mange ikke overvejer hvilken værdi revision og revisor kan bidrage med til virksomheden. I

dag er en revisor langt mere end bare revisor, han er i langt større grad blevet virksomhedens rådgiver og er

således en man har stor tillid til. Derudover har de store revisionshuse mange flere ydelser at byde på end

blot revision. Det fremgår at revisor er den konsulent der er størst tillid til, sammenlignet med andre

konsulenter. Desværre er det ikke de mindre virksomheder eller de virksomheder ramt af økonomisk krise,

der vælger at udnytte revisors kompetencer. Dette kom meget tydeligt til udtryk i den udførte analyse, hvor

de fremgik at langt størstedelen af de små konkursramte virksomheder slet ikke havde en revisor. Derudover

fremgik det, at størstedelen af de virksomheder, der gik konkurs i 2014, der havde en revisor, ikke havde en

revisor fra en af de store huse, men derimod en lille revisor, der i modsætning til f.eks. Deloitte eller PwC,

ikke kan tilbyde anden service end revision.

Samtidig skal det bemærkes, at revisor ikke kun tilfører værdi til virksomhederne, men også tilfører stor værdi

til offentligheden. Jens Otto Damgaard69 og Charlotte Jepsen70 fra FSR skriver følgende om værdien af revisors

arbejde for offentligheden:

”Revision bør defineres positivt – også i forhold til de myndighedsopgaver som fx kontrol for ulovlige

aktionærlån og skatteindberetninger, som vi i Danmark har gjort til en del af revisionen. Ved at belønne de

virksomheder, der bruger en revisor og har et revideret regnskab med fx ”rabat” på skattekontrollen, kan man

tydeliggøre værdien af revision”.

I relation til ovenstående citat, glemmer virksomhederne ofte, at revisors ydelse, i langt de fleste tilfælde,

ikke kun er et regnskab med en påtegning. I mange tilfælde assisterer revisor samtidig med en

skatteberegning, og indberetning af virksomhedens selvangivelse. Ved indberetning af denne noteres det, at

skatteberegningen er opgjort med bistand af revisor. Netop dette forhold, at SKAT bliver gjort opmærksom

på, at virksomhedens har anvendt en revisor, giver anledning til at risikoen for udtagelse til en skattekontrol

falder væsentligt.

På trods af ovenstående tillægsværdi, ved at have en revisor, vælger stadigt flere virksomheder at fravælge

revision, efter de lempede regler for revisionspligten. Det vides ikke om dette skyldes manglende kendskab

til hvad revisor kan bidrage med, eller blot det simple forhold at det er nemt at spare omkostninger, ved at

fravælge at have en revisor. Vores vurdering er, at der skal langt mere fokus på hvad revisor kan, ud over

69 Jens Otto Damgaard, formand, FSR Danske Revisorer samt revisionspartner i PwC
70 Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR Danske Revisorer
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selve revisionen. Som FSR udtaler, kan det faktum, at man har en revisor betyde mindre opmærksomhed fra

SKAT, og netop sådanne oplysninger vurderes at kunne medvirke til at mindre virksomheder vil vælge en

revisor. Derudover anses det som en god mulighed at give virksomheder, der har valgt at have en revisor,

”rabat” på andre formelle forhold, hvor kontrollen kan lempes med god samvittighed, grundet den

tilknyttede revisor.

Såfremt man ønsker at ændre synet på revision og revisors ydelser, vurderes det nødvendigt at der gøres en

indsats af både brancheforeningen, FSR, men også i den grad af revisorerne selv. For mange virksomheder

virker det svært at gennemskue hvad det egentlig er man betaler for. Det vurderes derfor, at revisor med

fordel kan hjælpe virksomhederne med at forstå hvad der omfattes af revisors tilknytning. For mange er en

tilknyttet revisor lig med et regnskab med en påtegning, men dette svarer langt fra til virkeligheden i mange

tilfælde. Revisor skal altså være bedre til at oplyse om den værdi han kan skabe for virksomheden.
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