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1.1 Indledning 
Følgende afhandling omhandler revisors arbejde ved selskabers usikkerhed om fortsat drift, 

som også benævnes med udtrykket ’going concern’ (Årsregnskabsloven, 2019, § 13, stk. 4). 

 

Going concern er aktuelt i år 2021, da der er øget fokus på revisorerne og selskabets ledelse 

som følge af COVID-19 (FSR, 2020).Mange selskaber har i år 2020 været tvangslukket, som 

følge af Covid-19 restriktionerne, og er i den forbindelse konkurstruede. Som det fremgår af 

konkursanalyse 2020 (Holm & Petersen, 2021, S.1), har restriktionerne gået udover flere 

brancher.  

På trods af tvangslukkede selskaber, har der Ifølge statistikkerne, blot været 2.221 erklærede 

konkurser for aktive selskaber i 2020 (Danmarks statistik, 2021), hvorimod der i 2019 var 

hele 2.590 aktive selskaber begæret konkurs (Danmarks statistik, 2020). Ovenstående 

belyser dermed et fald i antallet af konkurser fra 2019 til 2020, på trods af Covid-19.  

 

Grundet ovenstående statistikker, vil fokus ikke udelukkende være på Covid-19 og dets 

påvirkning på den finansielle rapportering, men derimod going concern i sin helhed samt de 

udfordringer revisor og selskabets ledelse står over for ved aflæggelse af årsrapporten. I 

undersøgelsen belyses forskellige eksempler på revisors erklæringer og udtalelse om 

ledelsesberetninger, hvor der identificeres fejl, som revisor har foretaget. 

I analysen vil der tages udgangspunkt i en model, der har til henblik at analysere, hvorvidt 

revisor har udført korrekt arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæring og udtalelse om 

ledelsesberetning.  

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant (FSR, 2021), og derfor er det relevant for 

revisor at foretage den korrekte vurdering for regnskabsbruger ved revisors arbejde. I 

opgaven vil analysen sammenholdes med en lignende sag, for at undersøge, hvad 

konsekvensen for revisor er, såfremt der er fejl i ledelsesberetningen og erklæringen.  

Undersøgelsen vil derfor belyse revisors fejl, og hjælpe revisor med at afgive en korrekt 

vurdering i form af udtalelse om ledelsesberetning og afgivelse af erklæring til selskaberne.  
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1.2 Problemformulering 

  

Med udgangspunkt i ovenstående indledningen, vil jeg i min undersøgelse belyse følgende 

undersøgelsesspørgsmål, som opfylder de taksonomiske niveauer. 

 

1.  Hvad er reglerne vedrørende going concern forudsætningen? 

- Redegør for definitionen af ‘going concern’ forudsætningen. 

- Redegør for ledelsens ansvar ved going concern. 

- Redegør for revisors ansvar ved going concern. 

- Redegør for relevante forhold. 

- Redegør for erklæringstyper. 

2. Hvilke fejl er der i revisors arbejde ved going concern? 

- Dataindsamling for fejl i revisors arbejde. 

- Hvad er fejl og mangler. 

- Hvordan foretager revisor korrekt vurdering – Beslutningstræ. 

- Analyse af indsamlede data med fejl. 

3. Hvad er konsekvensen for revisor? 

- Konsekvenser af revisors arbejde med udgangspunkt i case. 

- Konsekvenser for revisor. 

 

1.3 Metode 

 

For at besvare ovenstående undersøgelsesspørgsmål vil jeg anvende teoretiske definitioner 

af going concern samt forskellige lovskrifter, bekendtgørelser og gældende regler for 

området. Tilgangen vil være deduktiv med udgangspunkt i dataindsamling. 

I opgaven vil jeg primært anvende kvantitative data. De kvantitative data er bearbejdet data 

af årsrapporter. Dataindsamlingen er bearbejdet i excel, for at skabe et overblik og struktur 

over de analyserede forhold i årsrapporten. Dataindsamlingen vedrører selskaber som er 
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gået konkurs i en tilfældigt udvalgt retskreds i perioden 1. januar 2021 til 31 marts 2021. Den 

tilfældigt udvalgte retskreds er en repræsentativ stikprøve, da retskredsen er udvalgt 

tilfældigt. Dataene der analyseres er ledelsens rapportering og revisors arbejde i form af 

erklæring og udtalelse om ledelsesberetning. Dataindsamlingen er nærmere beskrevet ved 

analysen.  

 

Herudover er der foretaget primære data, i form af et kvalitativt interview med 

statsautoriseret revisor, der indeholder åbne spørgsmål i forbindelse med revisors og 

selskabets ansvar ved forudsætningen om fortsat drift. Ydermere vil jeg underbygge 

ovenstående data med lovskrifter, bekendtgørelser og gældende regler for området. Det 

kvalitative interview har til formål at understøtte opgavens faglighed samt give et mere 

nuanceret billede af going concern. Undersøgelsen anvender derfor metodetriangulering for 

at skabe en valid og kildekritisk dataindsamling. 

 

1.4 Målgruppe 
Målgruppen for undersøgelsen er primært revisorer, og sekundært; virksomhedernes 

ledelse. 

I opgaven belyses revisors rolle og ansvar under revisors vurdering om selskabets evne om 

fortsat drift. Revisor vil på baggrund af opgaven være i stand til at forstå forudsætninger og 

de typiske faldgruber omkring sager, hvor revisors vurdering af going concern i forbindelse 

med afgivelse af erklæring og udtalelse om ledelsesberetning ikke har været tilstrækkeligt. 

Der vil hermed også være et stort fokus på de forskellige erklæringer – med og uden 

modificeringer, revisor kan afgive i forbindelse med vurderingen og konklusionen om 

forudsætningen for fortsat drift ved usikkerhed herom.  

 

Udover revisorerne, vil jeg også belyse ledelsens rolle i forbindelse med selskabets evne om 

fortsat drift. Det er ikke kun revisor, som skal tage stilling til going concern, ledelsen skal 

også forholde sig til dette.  

Denne opgave vil derfor også hjælpe ledelsen med at belyse forhold, som ledelsen skal være 

opmærksom på, ved indberetning af årsrapporten til erhvervsstyrelsen. 
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Der vil således primært være fokus på ledelsesberetningen og noteoplysningernes 

informationer om usikkerhed ved fortsat drift.  

Afhandlingen vil dermed give selskabets ledelse indsigt i relevante oplysninger vedrørende 

usikkerhed om fortsat drift i årsrapporten.   

1.5 Afgrænsning 
I undersøgelsen afgrænses der til danske cases. Der vil dermed være fokus på årsrapporter 

og afgivne erklæringer foretaget af danske selskaber og danske revisorer.  

Derudover tager opgaven udgangspunkt i internationale revisionsstandarder samt danske 

love og bekendtgørelser, som ledelsen og revisor skal overholde.  

 

Lovgrundlaget som primært anvendes, er årsregnskabsloven og ISA570, da det er disse 

lovgrundlag, de danske revisorer og selskabers ledelser aflægger regnskab om going concern 

efter. Øvrige love og forskrifter er også relevante i denne henseende, da going concern er et 

yderst relevant emne indenfor flere forskellige områder.  

 

Denne opgave afgrænses til blot at analysere revisionserklæringer, da revisor erklærer sit 

arbejde med høj grad af sikkerhed. Revisor har derfor alle forudsætninger for at foretage et 

korrekt arbejde. 

Herudover tager der kun udgangspunkt i selskaber med selskabsformerne anpartsselskaber 

(ApS) og aktieselskaber (A/S), som minimum aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, da 

der her er flere krav til ledelsen om ledelsesberetningens udfyldelse i henhold til going 

concern. 

 

Der afgrænses desuden til regnskaber som er begæret konkurs i perioden 1. januar 2021 til 

31. marts 2021.  

 

De økonomiske forhold er herudover også et relevant emne i forbindelse med going 

concern, der vil dog ikke blive foretaget økonomiske analyser af nøgletal, da dette kræver 

specifikt branchekendskab. Der anvendes hermed udelukkende relevante regnskabstal med 

relation til going concern, for at understøtte forhold vedrørende usikkerhed om fortsat drift.  
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Støttepakkerne nævnes som en generel relevant faktor for efterfølgende begivenheder, men 

der vil således ikke være fokus på støttepakkerne i opgaven, da dette kun er aktuelt under 

COVID-19.  

 

2.1 Definition af selskabets evne om fortsat drift 

 

Forudsætningen going concern omhandler selskabets evne til at fortsætte driften indenfor 

en overskuelig fremtid, som anses at være minimum et år, svarende til tolv måneder efter 

balancedagen. Selskabets ledelse kan dog vælge ikke at aflægge regnskab efter going 

concern, hvis ledelsen ikke forventer drift som følge af likvidation eller øvrige forhold, der 

medfører, at selskabet ikke er aktivt fra tolv måneder efter balancedagen. (BDO, 2018). Som 

det fremgår af interview med statsautoriseret revisor: ”vi kan være begrænsede af at sige 12 

måneder fra balancedagen. Den er ikke begrænset til 12 måneder”. (Bilag 5, S.78) Det vil 

sige, at revisor ikke udelukkende skal tage stilling 12 måneder fra balancedagen, men hvis 

revisor er opmærksom på usikkerhed efter de 12 måneder, skal revisor gøre 

regnskabsbruger opmærksom herpå. 

 

Udover ovenstående er der de generelle krav til årsrapporten, som indebærer at 

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, 

resultatet (Bilag 1, S.73) samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 

af aktuelle forhold (Årsregnskabsloven, 2019, § 76a).  

Det er således ledelsens ansvar, at ovenstående er opfyldt således revisor kan foretage den 

fornødne konklusion, om hvorvidt selskabet overholder kravene ved going concern, hvis der 

er usikkerhed herom. 

 

 

 



9 
 

2.2 Ledelsens ansvar ved Going Concern 

Som det fremgår af årsregnskabsloven (Kapitel 2), er det ledelsens ansvar at aflægge et 

regnskab, som er i overensstemmelse med pågældende regler og love (Årsregnskabsloven, 

2019, KAP 2). Dette understøttes af statsautoriseret revisor ved: ”Ledelsens rolle ved going 

conern, er at det er ledelsens vurdering, det er dem som aflægger regnskabet. I forhold til 

hvor store kunder man har, er der forskel på, hvor opmærksom man er. Hvis man er en stor 

kunde, er der nok mere opmærksomhed på, at det er deres ansvar at aflægge regnskabet. 

Hvis det er mindre kunder, ligger de det mere over på revisor. Men det er ledelsens rolle og 

ansvar at lave vurderingen.” (Bilag 5, S.88) 

 

2.2.1 Love og regler 

2.2.1.1 Årsregnskabsloven 

Af årsregnskabsloven fremgår det at: ”Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer 

har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og 

eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale” (Årsregnskabsloven, 2019, § 

8, stk. 2). Ledelsen har derfor ved lovgivning pligt til at sørge for, at årsrapporten udarbejdes 

i overensstemmelse med gældende lovgivning, og herunder forudsætningen for going 

concern.  

 

I forbindelse med ledelsesberetningen forekommer det i årsregnskabsloven, at: 

”Ledelsesberetningen skal  

1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og 

2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske 

forhold” (Årsregnskabsloven, 2019, §76a).  

Dette bakkes op af ’EY’s indsigt i årsregnskabsloven’, som henviser til, at der skal oplyses om 

going concern i ledelsesberetningen, hvis der er usikkerhed herom. Det samme gør sig 

gældende i noteoplysningerne. Ledelsen kan beskrive forholdet begge steder eller kun et af 

stederne. For at beskrive det et af stederne, skal der også forekomme en tydelig henvisning 
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fra ledelsesberetningen til noteoplysningerne, eller omvendt (Ernst & Young, 2021, S.103). 

Dette understøttes også af statsautoriseret revisor som udtaler følgende: ”PKA: Ja, ledelsen 

præsenterer det i note 1, ja. Så det er ikke nok, at det blot er en del af ledelsesberetningen. 

Det skal være en del af regnskabet” (Bilag 5, S.89). 

2.2.1.2 IAS 

IAS1, som vedrører præsentation af årsregnskaber, er også en væsentlig faktor for ledelsen. 

Denne stiller krav til ledelsens vurdering om, hvorvidt selskabet opfylder forudsætningen 

ved going concern.  

Følgende fremgår af IAS1: ”Ved udarbejdelsen af årsregnskaber skal ledelsen foretage en 

vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte som en going concern. En virksomhed skal 

udarbejde årsregnskabet på en going concern-basis, medmindre ledelsen har til hensigt 

enten at lade virksomheden træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktiviteter til 

ophør eller ikke har noget andet realistisk alternativ hertil. Når ledelsen i sin vurdering heraf 

er opmærksom på væsentlig usikkerhed tilknyttet begivenheder eller forhold, som kan 

tænkes at skabe væsentlig tvivl om virksomhedens evne til at forsætte som en going concern, 

skal virksomheden give oplysning om denne usikkerhed. Hvis en virksomhed ikke udarbejder 

årsregnskabet på en going concern-basis, skal der gives oplysning om dette samt om, på 

hvilket grundlag den har udarbejdet årsregnskabet, og årsagen til, at virksomheden ikke 

anses for at være en going concern” (IAS1, 2019, afsnit 25). 

Ovenstående citat stiller krav til virksomhedens ledelse om going concern forudsætningen. 

Ved usikkerhed herom, skal dette oplyses i årsregnskabet.  

Kravene finder anvendelse ved ledelsens oplysninger og regnskabets bestanddele i henhold 

til going concern, som ovenfor i ledelsesberetning og eller noteoplysningerne.  

 

I forlængelse af ovenstående afsnit 25 om going conern, er afsnit 26 ved IAS1 også relevant i 

forbindelsen med ledelsens ansvar og vurdering af forudsætningen: ”Ved vurderingen af, 

hvorvidt det er relevant, at årsregnskabet udarbejdes på en going concern-basis, skal 

ledelsen tage hensyn til al given information om fremtiden, dvs. mindst 12 måneder efter 

regnskabsårets afslutning, og gerne mere. Hvor dybdegående vurderingen skal være, 
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afhænger af den enkelte virksomheds forhold. Hvis virksomheden hidtil har haft en lønsom 

drift og let adgang til økonomiske ressourcer, kan virksomheden uden detaljeret analyse 

afgøre, at going concern-princippet er relevant. I andre tilfælde skal ledelsen vurdere en lang 

række faktorer i relation til aktuel og forventet lønsomhed, indfrielse af forpligtelser samt 

mulige alternative finansieringskilder, før det kan afgøres, om going concern-princippet er 

relevant.”  (IAS1, 2019, afsnit 26).  I ovenstående afsnit, lægges der vægt på selskabets evne 

for at opfylde going concern forudsætningen.  

 

IAS10 vedrører ’begivenheder indtruffet efter regnskabsperioden’.  

Et selskab kan være undtaget til at aflægge årsregnskabet på en going concern basis, som 

følge af, at ledelsen forventer at indstille driften eller likvidere selskabet, som det fremgår af 

IAS10, Afsnit 14: ”En virksomhed skal ikke udarbejde årsregnskaber på en going concern 

basis, såfremt ledelsen efter regnskabsårets afslutning beslutter enten at afvikle 

virksomheden eller at indstille driften, eller at virksomheden ikke har noget andet realistisk 

alternativ” (IAS10, 2019, Afsnit 14). 

Afsnit 15, ved IAS10 er også relevant i forhold til ledelsens udarbejdelse af årsrapporten. Der 

står således: ”En nedgang i det driftsmæssige resultat og den finansielle stilling efter 

regnskabsårets afslutning kan indikere et behov for at vurdere, om going concern 

forudsætningen stadig er relevant for virksomheden. Såfremt going concern forudsætningen 

ikke længere er relevant, er virkningen så gennemgribende, at denne standard kræver en 

fundamental ændring i grundlaget for regnskabsaflæggelse, og ikke kun en regulering af de 

beløb, der er indregnet ved det oprindelige grundlag for regnskabsaflæggelse” (IAS10, 2019, 

afsnit 15). 

Ovenstående indikerer, at på trods af at årsrapporten ikke udarbejdes på baggrund af going 

concern basis, skal selskabets ledelse fortsat tage stilling herom. Det vil sige, at hvis der er 

noget som ændrer sig drastisk, såsom efterfølgende begivenheder, skal dette indgå ved 

regnskabsaflæggelsen. Efterfølgende begivenheder belyses i et af nedenstående afsnit. 
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2.2.1.3 ISA570 
Ovenstående love er vigtige i relation til ledelsens krav om stillingtagen til opfyldelse af going 

concern forudsætningen.  

ISA570 er den primære ’ISA-Standard’. Den beskriver de relevante krav og regler til ledelsen i 

forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Følgende fremgår af ISA570 afsnit 3-5, 

vedrørende ledelsens ansvar: ”Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at 

fortsætte driften omfatter en vurdering, på et bestemt tidspunkt, af fremtidige og i sagens 

natur usikre udfald af begivenheder eller forhold. Følgende faktorer er relevante for denne 

vurdering: 

• graden af usikkerhed, der er knyttet til udfaldet af en begivenhed eller et forhold, 

stiger betydeligt, jo længere ud i fremtiden en begivenhed, et forhold eller udfaldet 

finder sted. De fleste regnskabsmæssige begrebsrammer, der kræver en eksplicit 

ledelsesvurdering, angiver derfor den periode, for hvilken den daglige ledelse skal 

tage al til rådighed værende information i betragtning. 

• virksomhedens størrelse og kompleksitet, arten af og forholdene for virksomhedens 

forretning, samt i hvilken grad den påvirkes af eksterne faktorer, har indflydelse på 

vurderingen af udfaldet af begivenheder eller forhold. 

• enhver vurdering om fremtiden er baseret på oplysninger, der er til rådighed på det 

tidspunkt, vurderingen foretages. Efterfølgende begivenheder kan resultere i udfald, 

der ikke er konsistente med vurderinger, som var rimelige på det tidspunkt, de blev 

foretaget” (ISA570, 2019, Afsnit 3-5). 

Som det fremgår af ovenstående, er det ledelsens ansvar at foretage en valid og reel 

vurdering er selskabets evne til fortsat drift. Der er ikke direkte krav til hvordan dette skal 

gøres, men ledelsen skal uanset dette fortsat tage stilling til det, i henhold til krav om 

usikkerhed ved fortsat drift. 
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2.2.2 Regnskabsmæssig præsentation i årsrapporten:  
2.2.2.1 Ledelsens aflæggelse af årsrapport  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten, samt forudsætningen for going 

concern. Ledelsen kan undlade at aflægge regnskab på going concern basis som følge af 

IAS10, som nævnt ovenfor i afsnittet omhandlende love og regler.  

Generelt skal ledelsen aflægge regnskab på baggrund af selskabets evne om fortsat drift. 

Derfor er ledelsens ansvar herfor relevant i denne henseende.  

Ledelsen skal have fokus på ledelsesberetningen og efterfølgende begivenheder samt 

noteoplysninger som redegøres for nedenfor, som er nogle af de redskaber ledelsen har som 

følge oplysning af usikkerhed vedrørende going concern. 

2.2.2.2 Ledelsesberetning 

Som det fremgår af årsregnskabsloven skal ledelsen aflægge en ledelsesberetning, hvor 

væsentlige aktiviteter samt væsentlige økonomiske forhold oplyses (Årsregnskabsloven, 

2019, § 76, litra a).  

 

Figur 1 - Regnskabsklasser  

  

Kilde: (Ernst & Young, 2021, S. 96) 

Som det fremgår i ovenstående tabel, er ledelsesberetningen et krav for alle 

regnskabsklasser, undtagelsesvis ’regnskabsklasse A’, defineret ved årsregnskabsloven 

(Årsregnskabsloven, 2019). Det vil sige, at fra ’Regnskabsklasse B’, skal beretningen bestå af 

væsentlige forhold samt usikkerhed om going concern. Derfor skal ledelsen oplyse i 

ledelsesberetning, hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift.  

 

Ledelsesberetningen er dermed et essentielt værktøj for selskabets ledelse for at oplyse om 

virksomhedens økonomiske situation, samt opfyldelse af going concern forudsætningen om 



14 
 

fortsat drift, såfremt der er væsentlig usikkerhed herom.  

Jeg vil i min analyse komme nærmere ind på eksempler på ledelsesberetning, hvor der er 

fokus på fortsat drift (Ernst & Young, 2021). 

 

2.2.2.3 Efterfølgende begivenheder 
Afsnit om Efterfølgende begivenheder er et lovkrav for virksomheder i regnskabsklasse C og 

D. Herudover skal regnskabsklasse B, også oplyse herom, hvis det er nødvendigt i henhold til 

at aflægge efter et retvisende billede (Ernst & Young, 2021).  

 

Efterfølgende begivenheder har altid været relevant for ledelsen at vurdere. Under COVID-

19, har der været stor fokus på netop dette område, da der for størstedelen af 2019 

regnskaberne har været relevant omtale herom i forbindelse med aflæggelserne af 

årsrapporterne, da COVID-19 indtraf i 2020, i perioden, hvor der indberettes og aflægges 

årsrapporter (Nellemann & Jørgensen, 2020). 

 

Efterfølgende begivenheder i forbindelse med COVID-19 er også relevant for aflæggelsen af 

2020 regnskaberne, da en masse virksomheder har været tvangslukket, som følge af 

regeringens udspil om lukning af selskaberne. (Nellemann & Jørgensen, 2020) 

 

Mange selskaber er derfor afhængige af støttepakkerne, som regeringen tilbyder 

selvstændige selskaber. Disse nævnes derfor i flere ledelsesberetninger samt efterfølgende 

begivenheder, som er analyseret ved analysen. Støttepakkerne er midler, selskaberne 

modtager for deres faste omkostninger. (Erhvervsministeriet, 2020) Som nævnt i 

afgrænsningen, vil der i denne opgave ikke have fokus på støttepakkerne. Støttepakkerne er 

dog benævnelsesværdige i denne henseende.  

 

I forbindelse med de efterfølgende begivenheder, bekræfter statsautoriseret revisor også at 

det især har været relevant i forbindelse med Covid-19, da: ” JR: Ja, og hvad med sådan 
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noget som efterfølgende begivenheder ift. Covid-19 PKA: Ja,  

JR: Har der været mange regnskaber hvor der har været omtale heraf? 

PKA: Der har været væsentligt flere, altså nu udtaler jeg jo ikke på baggrund af noget empiri, 

jeg ved det faktisk ikke, men sådan rent hvad jeg synes, så har jeg oplevet flere regnskaber 

hvor der har været de her oplysninger omkring væsentlig usikkerhed. Også nogen, hvor der 

har været afkræftende konklusioner. Fordi man simpelthen ikke er enig. Særligt i forbindelse 

med Covid-19. Covid-19 regnskaberne – 2020 regnskaberne” (Bilag 5, S.91), det vil sige, at 

der på baggrund af Coivd-19 har været mere omtale heraf, men oplysningen har altid været 

relevant.  

 

2.3 revisors ansvar ved going concern 
I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, skal revisor afgive erklæring om, hvorvidt 

revisor er enig eller uenig i selskabets ledelse. I følgende afsnit vil revisors muligheder for 

erklæringer og regler blive belyst. Herunder revisors ansvar som offentlighedens 

tillidsrepræsentant (Erklæringsbekendtgørelse, 2011, § 1). 

 

2.3.1 Love og regler 
2.3.1.1 Årsregnskabsloven  
I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten, skal årsrapporten indeholde den afgivne 

revisionserklæring fra revisor, som det fremgår af årsregnskabsloven:  

”En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det 

mindste består af en ledelsespåtegning, jf. dog § 9 a, stk. 1, balance, resultatopgørelse, 

noter, jf. dog § 22 b, stk. 1, og en ledelsesberetning. Har en godkendt revisor afgivet en 

revisionspåtegning eller anden erklæring til årsrapporten, jf. §§ 135 og 135 a, skal 

revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrapporten” (Årsregnskabsloven, 2019, § 

22).  

Dette er også tilfældet for de øvrige regnskabsklasser C og D.  

Ved afgivelsen af revisorerklæringen, fremgår der i erklæringen de handlinger, som revisor 
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skal udføre i forbindelse med going concern. Erklæringen skal indeholde revisors vurdering 

om virksomhedens evne om fortsat drift.  

 

Det samme er gældende for revisors udtalelse om ledelsesberetningen, hvor det af 

årsregnskabsloven fremgår: ”Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne 

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 

koncernregnskab” (Årsregnskabsloven, 2019, § 135, stk. 5). Herudover udtaler 

statsautoriseret revisor også at det er en af faldgruberne for revisorerne ”i forhold til den her 

afkræftende konklusion, der er der rigtig mange der glemmer den sidste, der hedder 

udtalelse af ledelsesberetning” (Bilag 5, S.93). Ovenstående udtalelse suppleres yderligere 

med: ”Jeg har i hvert fald oplevet det og også, det er jo selvfølgelig ikke virkeligheden, men 

når jeg sidder og retter opgaver på SR akademiet, folk der er til SR eksamen, der var sidste år 

til en eksamen, det er ikke helt det samme, men sidste år der var jeg til revisoreksamen 

omkring noget koncernregnskab som mange, så man havde ligesom afkræftende konklusion 

på det, men havde ikke noget med i forhold til ledelsesberetningen. Og det er lidt det samme 

her, altså hvis man har en afkræftende konklusion ift. going concern, så er 

ledelsesberetningen jo heller ikke retvisende.” (Bilag 5, S. 93).  

Ovenstående indikerer hermed at den røde tråd mellem revisors erklæring og revisors 

udtalelse om ledelsesberetningen, er én af faldgruberne.  

2.3.1.2 ISA 

Revisor reviderer efter reglerne ved International standard om revision (ISA). I denne 

forbindelse er der en ISA standard vedrørende emnet om going concern, ISA570.  

Som det fremgår i ISA570, har revisor også et ansvar i forbindelse med revisionen af going 

concern. Dette er nærmere beskrevet ved afsnit 6, i ISA570:  

”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige 

ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og 

aflæggelsen af regnskabet er passende, samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens 

evne til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig usikkerhed. Dette ansvar 

gælder, selv om den regnskabsmæssige begrebsramme, der er anvendt ved 
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udarbejdelsen af regnskabet, ikke omfatter et udtrykkeligt krav til den daglige ledelse 

om at foretage en specifik vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften” (ISA570, 

2019, Afsnit 6). 

Det fremgår tydeligt ovenfor, at revisor skal tage stilling til ledelsens vurdering, samt 

indhente egnet revisionsbevis for forudsætningen om fortsat drift. Dette bakkes op af 

ISA570 afsnittene 12-14, hvor stillingtagen til ledelsens vurdering og selskabets evne om 

fortsat drift specificeres (ISA570, 2019, Afsnit 12-14). 

 

Revisors mål ved revisionen om hvorvidt going concern forudsætningen er opfyldt, er 

defineret ved ISA570 afsnit 9, hvor det fremgår: 

 ”Det er revisors mål: 

(a) at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende 

(b) 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 

(c) at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring” (ISA570, 2019, Afsnit 9). Revisor skal 

derfor indhente revisionsbevis for at konkludere på going concern forudsætningen.  

 

I henhold til ISA570, afsnit 15, skal revisor også dække perioden efter den daglige ledelses 

vurdering. Det vil sige, at afsnittet om efterfølgende begivenheder også skal tages i 

betragtning ved afgivelse af erklæringen, og skal således være fyldestgørende i henhold til 

den aktuelle situation for virksomheden (ISA570, 2019, Afsnit 15). 

 

Herudover er ISA570, afsnit 20 også relevant ved stillingtagen til going concern: 

”Hvis der er identificeret begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, men revisor på grundlag af det opnåede 

revisionsbevis konkluderer, at der ikke er nogen væsentlig usikkerhed, skal revisor tage 

stilling til, om regnskabet giver fyldestgørende oplysninger om disse begivenheder eller 
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forhold, set i forhold til kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit 

A24–A25” (ISA570, 2019, Afsnit 20).  

Afsnit 20 gør derfor revisor opmærksom på, at hvis ikke ledelsens vurdering er korrekt, så 

skal revisor tage stilling til erklæringen, og dette leder til erklæringsbekendtgørelsen, som er 

nærmere uddybet nedenfor. 

 

2.3.2 Regnskabsmæssige præsentation i årsrapporten 

Som nævnt ovenfor ved bestemmelserne i årsregnskabslovens paragraf 22, skal 

revisorpåtegningen fremgå af årsrapporten. Derfor er det vigtigt for revisor og ledelsen, 

hvad revisor skal erklære sig om. 

 

Følgende fremgår i erklæringsbekendtgørelsen: ”Revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til 

lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Tilsvarende 

gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger” (Erklæringsbekendtgørelse, 2011, 

§ 1). 

Ovenstående indikerer, at det er ledelsens ansvar at udarbejde en retvisende 

ledelsesberetning. Oplysninger om going concern er derfor vigtig for revisor at udfordre, da 

der er krav om revisors udtalelse af ledelsesberetningen. Dette understøttes i 

erklæringsbekendtgørelsens paragraf 3:  

”En revisionspåtegning på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision.  

Stk. 2. Er et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revideret, skal der indgå en 

revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf. 

Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal 

revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7” 

(Erklæringsbekendtgørelse, 2011, § 3). 

 som der refereres til: ”Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde:  

1) En konklusion, jf. stk. 2 og 3. 
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2) En omtale af grundlaget for den afgivne konklusion, jf. stk. 4. 

3) En omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, jf. stk. 5. 

4) Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1. 

5) En omtale af revisors ansvar for revisionen, jf. stk. 6. 

6) Oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2. 

7) Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. stk. 7 og 8. 

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1, nr. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: 

»Konklusion«, jf. dog § 6, stk” (Erklæringsbekendtgørelse, 2011, § 5, stk. 1, nr. 7).  

Som det fremgår af stk. 3, jævnfør ovenstående, skal der ved revisionspåtegningen tages 

stilling til virksomhedens usikkerhed vedrørende going concern.  

Dette gælder både udtalelsen ved revision, men derudover ved udvidet gennemgang, som 

det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens paragraf 9.  

Som beskrevet i afgrænsningen, har denne opgave fokus på revisionen, og ikke udvidet 

gennemgang (Erklæringsbekendtgørelse, 2011, § 9, stk. 3). 

Erklæringen skal dermed være inkluderet i årsrapporten, da det er revisors redskab. 

Nedenstående sektion vil hermed belyse diverse erklæringer i forbindelse med going 

concern, herunder hvorvidt der er enighed eller uenighed mellem revisor og ledelsen.  

 

2.3.2.1 Erklæringer 

Som nævnt ovenfor er der forskellige typer af erklæringer som revisor skal udarbejde i 

forbindelse med revisionen af going concern.  

 

Revisor har forskellige muligheder for afgivelse af erklæring ved væsentlig usikkerhed om 

fortsat drift. Nogle af disse belyses af figur 2 nedenfor. 
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Figur 2 – Konklusioner 

Kilde: (ISA705, 2016, A2) 

2.3.2.2 Tilstrækkelig oplysning om væsentlig usikkerhed.  
Som det fremgår af bilag 1, er der ved denne erklæringstype væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift. Påtegningen er blank, dvs. at ledelsen har oplyst tilstrækkeligt om væsentlig usikkerhed 

ved going concern i ledelsesberetningen og noteoplysningerne.  

Revisors erklæring skal dermed indeholde et afsnit med overskriften ”Væsentlig usikkerhed 

vedr. fortsat drift”.  

Det er således ledelsens ansvar at oplyse om væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift i 

årsrapporten, således regnskabsbruger er informeret herom.  

I denne erklæring er revisor og ledelsen enige I, at der er væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift. Revisor har derfor modtaget tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at opnå enighed 

med ledelsen herom.  Revisorerklæringen vil dermed ikke indeholde nogen form for 

modifikationer. Dog skal revisor oplyse om væsentlig usikkerhed om fortsat drift, og derfor 

skal erklæringen indeholde afsnit herom (Bilag 1, S.73). 

 

2.3.2.3Utilstrækkelig oplysning om væsentlig usikkerhed 
Som det fremgår af bilag 2, er der også ved denne erklæring væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift.  

I denne er erklæring med ”Grundlag for konklusion med forbehold”, er selskabets ledelse 

uenige med revisor i forbindelse med oplysninger vedr. væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift. Revisor er jævnfør bilag 2 uenig med selskabets aflæggelse af regnskabet.  
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Forholdende er beskrevet og påvist i årsrapporten som værende ikke retvisende for 

regnskabsbruger, hvorfor revisor foretager forbehold på årsrapporten samt ledelsens 

vurdering af going concern.  

Graden af forbeholdet er ikke gennemgribende, og dermed ikke en afkræftende konklusion. 

Forbeholdet går derfor på manglende oplysninger i årsrapporten vedrørende væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift (Bilag 2, S.74). 

 

2.3.2.4 Grundlag for afkræftende Konklusion, ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 
Udover de øvrige erklæringer kan revisor afgive en erklæring med ’afkræftende konklusion’, 

som det fremgår af bilag 3.  

Det vil sige, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige i regnskabet, og forholdende i 

årsrapporten ikke oplyser regnskabsbruger om de relevante oplysninger om going concern. 

Oplysningerne som udelades, er endvidere gennemgribende, og ikke isoleret til ét eller få 

oplysninger, som det er ved forbeholdet, beskrevet ovenfor.  

Afkræftende konklusion afgives, såfremt revisor er uenig med ledelsen om, at selskabet 

opfylder forudsætningen for going concern.  

Revisor vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkeligt revisionsbevis for, at selskabet overlever 

inden for en kort periode.  

Derfor afgives der en erklæring med ’afkræftende konklusion’(Bilag 3, S.75). 

 

2.3.2.5 Grundlag for manglende Konklusion, ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift 

Den sidste mulighed revisor kan afgive i forbindelse med going concern er ’manglende 

konklusion’. 

Revisor kan afgive denne erklæring, i tilfælde af, at ledelsen ikke har taget stilling til going 

concern, da der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift i selskabet. 

Det vil sige, at ledelsen ikke har udarbejdet nogle former for dokumentation, som revisor har 

eller kan modtage fra selskabet.  

Revisor har derfor ikke modtaget nogle former for egnet revisionsbevis, der gør revisor i 
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stand til at udtale sig om regnskabet i al væsentlighed; dermed konklusionen ’manglende 

konklusion’, som det fremgår af bilag 4 (Bilag 4, S.77). 

 

2.3.2.6 Revisors Udtalelse om ledelsesberetning iht. going concern 

Som det fremgår af erklæringsbekendtgørelsen, er der krav til revisors arbejde ved udtalelse 

om ledelsesberetningen: ”Revisor skal gennemlæse ledelsesberetningen og baseret på den 

udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab afgive en udtalelse om 

1) Hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 

koncernregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, og 

2) hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, og i 

givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser. 

Stk. 8. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen skal angives i et særskilt afsnit med 

overskriften: »Udtalelse om ledelsesberetningen«” (Erklæringsbekendtgørelse, 2011, §5, stk 

7). 

I denne forbindelse, er det et krav, at ledelsen nævner going concern i ledelsesberetningen, 

såfremt der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift.  

Revisors udtalelse om ledelsesberetning kan se således ud: 

 ”Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 

inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 

synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 

oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.  
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen” 

(Beierholm, 2017, s. 19).  

 

Som det fremgår ovenfor, er eksemplet en udtalelse, hvor revisor kan konstatere, at 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med revisors forventninger til 

ledelsesberetningen. Der er dermed ikke udeladt væsentlige forhold i beretningen.  

Revisor kan herudover være uenig i ledelsesberetningen. Et eksempel på en udtalelse, hvor 

revisor er uenig med ledelsen, og nævner forholdet i udtalelsen om ledelsesberetningen 

fremgår nedenfor:  

”Som det fremgår af konklusionen med forbehold, indeholder vores konklusion på 

årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om 

selskabets evne til at forsætte driften. I forbindelse med gennemlæsningen af 

ledelsesberetningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarende 

fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte 

driften” (Seehausen, 2014, s. 6). 

 

Som det fremgår i eksemplet ovenfor, er revisor uenig med ledelsen om ledelsesberetningen 

vedrørende forhold om usikkerhed ved fortsat drift. I dette tilfælde har revisor mulighed for 

at nævne det pågældende forhold. Revisor mener at ledelsen har udeladt væsentlige forhold 

i beretningen, som er essentielle for regnskabsbruger ved virksomhedens usikkerhed om 

fortsat drift.  

Ledelsesberetningen er dermed en væsentlig faktor i årsrapporten vedrørende usikkerhed 

om fortsat drift. Ledelsen har derfor mulighed for at nævne de væsentlige forhold for 

regnskabsbruger i beretningen.  
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2.3.2.7 Økonomiske forhold 
I forbindelse med revisionen af going concern, fremgår der af ISA570 økonomiske forhold, 

som indikerer usikkerheden ved selskabets evne til fortsat drift. 

ISA570 oplyser følgende: 

”Nedenfor følger en række eksempler på begivenheder eller forhold, der hver for sig 

eller sammen kan rejse betydelig tvivl om forudsætningen om fortsat drift. 

Eksemplerne er ikke udtømmende, ligesom tilstedeværelsen af et eller flere af de 

nævnte forhold ikke altid betyder, at der er en væsentlig usikkerhed. 

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” (ISA570, 2019, Afsnit 2). 

De ovenstående forhold er blot nogle af de overvejelser og risikogrupper, som revisor bør 

overveje ved økonomiske forhold i årsrapporten.  

Listen ovenfor er ikke fuldstændig, og der er derfor flere forhold end de nævnte forhold. 

Disse er blot udarbejdet til inspiration for videre arbejde.  
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Ovenstående tal gør det muligt for revisor at analysere de relevante nøgletal og dermed 

udarbejde en regnskabsanalyse.  

Herudover kan revisor sammenholde væsentlige regnskabsposter og pengestrømsopgørelser 

samt budgetter, der har til formål at vurdere, hvorvidt selskabet modtager tilstrækkelig 

likviditet til at kunne betale diverse kreditorer. 

Ovenstående suppleres i interview med statsautoriseret revisor, som beretter følgende: 

”Altså, det vil sige at egenkaptial er rigtig relevant, og så selvfølgelig nøgletal i forhold til 

soliditetsgrad - Likviditetsgraden særligt – De kortfristede forpligtelser, og de kortfristede 

aktiver er selvfølgelig relevant, og der bør man også have med i sin afsluttende 

regnskabsanalyse ” (Bilag 5, S.90).  

Der er dermed flere faktorer ved de økonomiske forhold som er relevante at se på. Disse vil 

dog ikke bliver undersøgt nærmere i forbindelse med analysen, som nævnt i afgrænsningen.  

 

 

2.3.2.8 Driftsforhold 
Udover de økonomiske forhold, er der også driftsmæssige forhold som gør, at virksomheden 

kan komme under pres i forbindelse med revisors vurdering af virksomhedens usikkerhed 

ved fortsat drift.  

Som det fremgår af nedenstående, er det forhold som ved den narrative del af årsrapporten 

er relevante i forbindelse med væsentlig usikkerhed om fortsat drift.   

Som det fremgår af ISA570: 

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

• tab af nøglepersoner i den daglige ledelse uden genansættelse 

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

• arbejdskonflikter 

• mangler på vigtige leverancer 

• en ny yderst succesfuld konkurrent” (ISA570, 2019, Afsnit 3) 
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Forholdende kan også nævnes af ledelsen i forbindelse med ledelsesberetningen. De 

ovenstående forhold er derfor relevante for revisor at tage stilling til, i forbindelse med 

revisionen af selskabet. 

 

2.3.2.9 Andre forhold 
Udover de økonomiske og driftsmæssige forhold, er der også andre faktorer, som er 

relevante for revisor, for at kunne tage stilling til going concern.  

Derfor fremgår der af ISA570 nedenstående forhold under ’andre forhold’: 

”• manglende overholdelse af kapitalkrav eller andre lovpligtige krav 

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

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

honorere 

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

virksomheden negativt 

• katastrofer, der, når de indtræffer, ikke er forsikrede eller er underforsikrede.” (ISA570, 

2019, Afsnit 3) 

Ovenstående beskriver, at revisor skal være opmærksom på de pågældende regler og 

lovgivning i selskabets branche.  

Herudover kan retssager, i form af hensættelser og oplysninger herom i årsrapporten også 

være relevante i forbindelse med revisor vurdering om fortsat drift.  

 

Ovenstående forhold er alle med til at give en indikation på selskabets usikkerhed om fortsat 

drift.  

2.4 Delkonklusion 
I forbindelse med ledelsens ansvar ved going concern, og præsentationen af årsrapporten 

ved ledelsesberetningen og efterfølgende begivenheder, skal revisor foretage en vurdering 

heraf. 
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Revisionen skal tage stilling til de økonomiske, driftsmæssige samt andre forhold som kan 

have en væsentlig påvirkning af selskabets evne om fortsat drift.  

På baggrund af revisors vurdering, har revisor mulighed for at afgive forskellige påtegninger 

ved enig eller uenighed med ledelsen samt hvorvidt der er væsentlig usikkerhed ved fortsat 

drift.  

Der vil i analysen være fokus på de narrative forhold i form af ledelsesberetningen og 

noteoplysningerne, som ledelsen afgiver i årsrapporten samt regnskabets tal.  

Herudover vil opgaven også belyse revisors konklusion og vurdering i form af den erklæring 

som fremgår af årsrapporten.  

 
3.1 Dataindsamling til analyse 
I forbindelse med denne opgave, er der foretaget et primært kvalitativt interview med 

statsautoriseret revisor om emnet going concern.  

Herudover er der indhentet sekundære kvantitative data i form af oversigter fra 

statstidende.dk (Civilstyrelsen under Justitsministeriet, 2021). Statstidende er en database 

over virksomheder, der er gået konkurs, som opdateres af civilstyrelsen under 

justitsministeriet. 

I forlængelse heraf er der indhentet regnskaber fra virk.dk, hvoraf regnskaber skal 

offentliggøres, såfremt selskabet er et ApS eller A/S.  

 

Statstidende er anvendt, da det for konkursramte selskaber er højaktuelt at belyse going 

concern. Going concern omhandler virksomhedens evne om fortsat drift, og da disse 

selskaber er begæret konkurs, er der usikkerhed om fortsat drift ved seneste aflagte 

regnskab. 

 

I forbindelse med dataindsamlingen er der en række kriterier for hvilke regnskaber der 

analyseres og indsamles data for.  
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Stikprøven er af den årsag udvalgt på baggrund af statstidende.dk, hvor der ved 

dataindsamlingen er indhentet data for perioden 01.01.2021 til 30.03.2021 (Civilstyrelsen 

under Justitsministeriet, 2021).  

Årsagen til at denne periode er interessant at analysere skyldes, at der i denne periode på 

månedlig basis er flere konkursramte selskaber end i 2020, på månedsbasis. (Danmarks 

statistik, 2020) (Danmarks statistik, 2021)  

 

Ved indskrænkningen af ovenstående kriterie forekommer der 5440 selskaber i alt, som er 

fordelt på forskellige retskredse i Danmark.  

Herefter er der ved de forskellige retskredse tilfældigt udvalgt en stikprøve. 

Stikprøvemetoden er anvendt for at få et repræsentativt udsnit af populationen, af alle 

selskaber der er gået konkurs i 2021. (Civilstyrelsen under Justitsministeriet, 2021) 

 

Retskredsen, som blev tilfældig udvalgt er ’Retten i Roskilde’, hvor der forekommer 227 

konkursboer i perioden 01.01.2021 til 30.03.2021 (Civilstyrelsen under Justitsministeriet, 

2021). Herefter anvendes kriterier for selskabstypen, da A/S og ApS skal aflægge regnskab 

efter årsregnskabsloven.  

Det vil sige, at der ved afgrænsningen ved selskabstypen forekom 149 selskaber i alt i 

Roskilde retskreds i gældende periode (Civilstyrelsen under Justitsministeriet, 2021). 

 

Herefter blev der yderligere indskrænket til ’revision’ af årsregnskaberne, da revisor afgiver 

en erklæring med høj grad af sikkerhed. Derfor er revisorerklæringer med arbejde som 

’Udvidet gennemgang’, ’Review’ og ’opstilling’ ikke interessant ved analysen, da revisor ikke 

afgiver erklæring med høj grad af sikkerhed.  

Herudover er alle regnskaber med ’fravalgt’ revisor ej heller relevante, da der igen ikke er 

høj grad af sikkerhed for de indregnede værdier, og dermed heller ikke en stillingtagen i 

relation til opgavens undersøgelse.  

Til slut, er der også 12 regnskaber, som var aflagt før 2016 og eller som fremkom mere end 

én gang af listen af de 149.  
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I forbindelse med indsamlingen af data, forekom det foruroligende, at der er 67 ud af 149 

selskaber, hvilket udgør 45% af populationen, som ikke har en revisorerklæring eller nogen 

form for sikkerhed af de regnskaber, der er blevet indmeldt til erhvervsstyrelsen. Som det 

fremgår af afgrænsningen, vil der ikke være fokus på erklæringer som ikke er revision. 

 

Da stikprøven er repræsentativ for hele populationen, er der sandsynlighed for, at der er 

2.448 selskaber ud af 5.440 selskaber, som har fravalgt revisor. Det er en interessant 

observation, men opgaven vil ikke inkludere yderligere undersøgelser herved, da revisor ikke 

tilfalder ansvar for regnskaberne, da regnskaberne har fravalgt revisor.  

 

Se nedenstående liste over afgivne revisorerklæringer mv.  

Figur 3 – Revisions og arbejdsfordeling 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

Figur 3 viser fordelingen af ikke-revisorpåtegnede og revisorpåtegnede regnskaber 

Ovenstående liste er udarbejdet med udgangspunkt i dataindsamlingen ved statstidende.dk, 

for perioden 1 januar 2021 til 31 marts 2021 i Roskilde retskreds.  

 

Som det fremgår af figur 3, er der 18 regnskaber som indeholder følgende kriterier: 

1. Indgår i statstidende.dk for konkursboer i Roskilde retskreds for perioden 1 januar 2021 til 

31 marts 2021.  
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2. Selskaberne har selskabsformerne ApS eller A/S og har aflagt regnskab for 2016 eller 

herefter (Civilstyrelsen under Justitsministeriet, 2021). 

 

Analysen af de udvalgte stikprøver tager udgangspunkt i fejl i revisors arbejde i forbindelse 

med den senest aflagte årsrapport. Revisors arbejde i forbindelse med aflæggelsen af 

årsrapporten er en erklæring om regnskabet samt udtalelse af ledelsesberetningen.  

Der er hermed ved dataindsamlingen lagt vægt på følgende forhold i revisors og ledelsens 

arbejde ved ledelsens aflæggelse af årsrapporten og revisors udtalelse om ledelsesberetning 

og afgivne erklæring.  

Analysen kommer primært til at have fokus på følgende:  

1. Selskabets Regnskabsklasse,  

2. Ledelsens ledelsesberetning,  

3. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen,  

4. Om revisor har medtaget afsnit om ’væsentlig usikkerhed ved fortsat drift’, 

5. ledelsens afsnit om efterfølgende begivenheder,  

6. revisors erklæring/påtegning og til slut, 

7 om going concern vedrørende væsentlig usikkerhed ved fortsat drift afsnit er medtaget i 

årsrapporten i form af en noteoplysning.  

 

Punkterne vil blive gennemgået i forhold til, hvordan de er blevet oplyst i årsrapporten. 

Derudover vil fokus lægge på, hvor der er foretaget fejl i revisors udtalelse om 

ledelsesberetning eller erklæring.  

Figur 4 – Analyse af regnskaber 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

Figur 4 viser en summering af de indsamlede data for de 18 revisionspåtegnede selskaber. 
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Ovenstående figur 4 viser de indsamlede data, og resultaterne heraf. Undersøgelsen vil tage 

udgangspunkt i de gældende lovforskrifter, som er blevet redegjort i tidligere afsnit. 

På baggrund af lovskrifterne er der udarbejdet nedenstående beslutningstræ i forhold til at 

afgive den korrekte konklusion:  

3.2 Analyseværktøj - Beslutningstræ 

Figur 5- Beslutningstræ 

 
Kilde: (Deloitte, 2021) 

 

Figur 5 viser, hvordan revisor skal afgive en korrekt erklæring i forbindelse med væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift. 

3.2.1 Step 1  
’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’  

Her vurderer ledelsen, at selskabet opfylder going concern forudsætningen, og har valgt at 

aflægge regnskab herfor.  

Det vil sige, at ledelsen ikke forventer at likvidere selskabet.  

3.2.2 Step 2  

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’ 

Her kan enten revisor og eller ledelsen have gjort opmærksom herpå i årsrapporten. 
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Ledelsen kan have gjort opmærksom herpå i ledelsesberetningen og i noteoplysningerne. 

Herudover giver en negativ egenkapital og lav likviditet også indikationer på usikkerhed om 

fortsat drift.  

Revisor kan også gøre opmærksom herpå i forbindelse med sin revisorpåtegning eller i 

udtalelsen om ledelsesberetningen.  

For regnskaberne ved dataindsamlingen er dette et højaktuelt emne, da de alle er 

konkursramte i perioden 01.01.2021 til 31.03.2021. 

 

3.2.3 Step 3 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern’? 

Her er det væsentligt at ledelsen har dokumenteret, hvorfor selskabet er going concern 

indenfor en kort periode. Ledelsen kan udtrykke sin stillingtagen i årsrapporten i form af 

oplysning om ’usikkerhed om fortsat drift’ i ledelsesberetningen og i noteoplysningerne. 

Konsekvensen er, at hvis ikke ledelsen har taget stilling til forudsætningen herom, kan 

revisor afgive en revisorerklæring med ’manglende konklusion’ samt modificering heraf i 

udtalelsen om ledelsesberetningen.  

 

3.2.4 Step 4 

’Er revisor enig i going concern forudsætningen’? 

Her er det vigtigt for revisor at foretage et grundigt arbejde i forbindelse med revisionen for 

at vurdere om, revisor er enig heri.  

Er revisor ikke enig i selskabets evne om fortsat drift, skal revisor afgive en erklæring med 

afkræftende konklusion, da man ikke er enig med ledelsen, at selskabet opfylder going 

concern forudsætningen.  

 

3.2.5 Step 5 

’indeholder regnskabet tilstrækkelige oplysninger om den væsentlige usikkerhed’? 

Det er det sidste step i beslutningstræet. I forbindelse med hvorvidt regnskabet har 
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tilstrækkelige oplysninger om væsentlig usikkerhed om fortsat, i form af ledelsens 

ledelsesberetning.  

I beretningen skal det fremgå tydeligt, at der er ’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’, og 

det samme skal præsenteres i noteoplysningerne, hvor afsnit herom skal medtages. 

Hvis revisor er enig med ledelsen om, at der er usikkerhed ved going concern 

forudsætningen, har revisor afsnit ’om væsentlig usikkerhed om fortsat drift’ medtaget i 

erklæringen.  

Såfremt revisor ikke er enig i, at ledelsen har tilstrækkelige oplysninger om selskabets going 

concern forudsætning, skal revisor tage forbehold for manglende oplysninger i årsrapporten. 

Dette forekommer, hvis ledelsen i ledelsesberetningen og noteoplysningerne ikke har 

medtaget tilstrækkelige oplysninger vedrørende going concern.  

 

3.2.6 Delkonklusion - Beslutningstræet 

Beslutningstræet hjælper regnskabsbruger og revisor med at udarbejde den korrekte 

modificering i revisorerklæringen og udtalelse om ledelsesberetningen.  

Modificeringen afhænger af, hvor i de forskellige steps, revisor ikke er enig med ledelsen. 

Hvis revisor er enig med ledelsen indtil sidste step, så forekommer der ingen modifikation, 

men blot et afsnit om væsentlig usikkerhed om fortsat drift i revisors erklæring. 

Beslutningstræet kræver også, at der gøres opmærksom på going concern, da den mest 

lempede konsekvens af revisors erklæring, er et afsnit om ’usikkerhed om fortsat drift’ i 

erklæringen.  

 

3.3 Fejl og/eller mangler 
3.3.1 Revisors erklæring 

Fejl og/eller mangler er kategoriseret ved, at revisor har afgivet en mangelfuld 

revisorerklæring.  

Revisorerklæringen indeholder følgende betegnelser:  

- Blank påtegning, hvis revisor er enige med ledelsen om usikkerhed ved fortsat drift samt et 
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afsnit om ’væsentlig usikkerhed vedr. fortsat drift’.  

- Forbehold, hvis der er manglende oplysninger.  

- Manglende konklusion, hvis ledelsen ikke har taget stilling til going concern forhold.  

- Afkræftende konklusion, hvis revisor ikke er enige om ’going concern’ forudsætningen.  

 

3.3.2 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen 

Til slut er der revisors udtalelse om ledelsesberetning. Som der er redegjort i tidligere afsnit, 

skal selskaber i regnskabsklasse B oplyse om going concern situationen i 

ledelsesberetningen. 

I ledelsesberetningen (Årsregnskabsloven, 2019, 76a) kan skal det nævnes, at der er 

væsentlig usikkerhed om fortsat drift. I beretningen kan der også henvises til noteoplysning i 

årsregnskabet, hvis forholdet er beskrevet heri. Ledelsen kan også fra noteoplysningen 

henvise til ledelsesberetningen.  

Der skal derfor i ledelsesberetningen og noteoplysningerne gøres opmærksom på væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift, såfremt det er aktuelt (Ernst & Young, 2021). 

I forbindelse med de udvalgte stikprøver er det virksomheder som er gået konkurs i perioden 

1 januar 2021 til 31 marts 2021, og derfor er going concern en væsentlig usikkerhed for alle 

regnskaberne.  

 

I de kommende afsnit er det kun regnskaber med fejl, som er analyseret med udgangspunkt i 

beslutningstræet. 
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3.4 Regnskab nr. 3. 
Ved indsamlingen af data i årsrapporten er disse blevet analyseret nedenfor for ’regnskab nr. 

3’  

Figur 6 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

Selskabet er gået konkurs i Roskilde retskreds i perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2021. 

3.4.1 Ledelsens Rapportering 
Ledelsen aflægger årsrapport efter årsregnkabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. 

I ledelsesberetningen nævnes der forhold om hændelser efter årsregnskabet afslutning. Her 

vurderer ledelsen, at der ikke er indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. 

”Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke 

vurderingen af selskabets forhold væsentligt.”  (TET ApS, 2017/2018, s. 16) 

 

Ledelsen beretter om, at der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift som følge af en 

betydelig fremmed finansiering, som det fremgår af ledelsesberetningen ”Selskabet har en 

betydelig fremmedfinansiering som bevirker der kan stilles spørgsmål ved virksomhedens 

økonomiske evne til at fortsætte driften. Det skal i denne forbindelse oplyses, at der er afgive 

tilbagetrædelseserklæringer fra kreditorer for cirka 70% af den langfristede gæld” (TET ApS, 

2017/2018, s. 8). Herudover henvises der også til noteoplysningerne omkring selskabets 

evne om going concern ”Selskabets fortsatte drift er betinget af, at bank og andre eksterne 

kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Vi forventer, at dette vil ske. Vi 

henviser til note 1 i årsregnskabet” (TET ApS, 2017/2018, s. 16). 

 

I ledelsesberetningen forekommer der herudover et afsnit om, at selskabet har mistet mere 

end 50% af kapitalen, og ledelsen forventer at indhente det tabte i de kommende 

regnskabsår, og forventer derfor at opfylde going concern forudsætningen.  

 

Af noteoplysningerne, som der henvises til i ledelsesberetningen, skriver ledelsen følgende i 

note 1 i årsrapporten ”Selskabets likviditetsreserve er meget stram, men det er ledelsens 
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opfattelse, at de fornødne midler bliver stillet til rådighed af kapitalejeren og den reelle ejer” 

(TET ApS, 2017/2018, s. 8). Ledelsen har derfor medtaget afsnit om usikkerhed om fortsat 

drift i regnskabet udover ledelsesberetningen, og omtaler dermed forholdende, og gør 

regnskabsbruger opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed herom.  

Ledelsen overholder dermed kravene om at oplyse om væsentlig usikkerhed om going 

concern i henhold til årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven, 2019, § 76a). 

Forventningen er dog, at selskabet overlever de kommende regnskabsår, og ledelsen 

vurderer derfor at going concern forudsætningen er opfyldt.  

 

3.4.2 Revisors arbejde 
Revisor har afgivet en erklæring med forbehold, hvoraf følgende fremgår af 

revisionspåtegningen: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige 

indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", 

giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 

september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. 

september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven” (TET ApS, 2017/2018, s. 5). 

Revisor vurderer derfor, at der er et væsentligt forhold i regnskabet, som er en fejl. 

I forbindelse med afsnittet om grundlag for konklusion med forbehold, fremgår det:  

”Revisionspåtegning med konklusion med forbehold som følge af, at revisor ikke har været i 

stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om forhold, hvor indvirkningen på 

årsregnskabet kan være væsentlig, men ikke er gennemgribende (manglende revisionsbevis) 

Selskabets investeringer i udenlandske selskaber er på grund af manglende dokumentationer 

for disse selskabers indtjeningsevne nedskrevet til kr. 0 ligesom investeringer i udenlandske 

ejendomme er nedskrevet med 70%, idet det ikke har været muligt at få verificeret en 

handelsværdi. Endvidere er der foretaget væsentlige nedskrivninger på andre aktiver på 

grund af manglende verificering af aktuelle værdier.” (TET ApS, 2017/2018, s. 5) 

Som det fremgår af ovenstående citat, oplyser revisor, at der har været manglende 

revisionsbevis for handelsværdier af udenlandske ejendomme i selskabet. Herudover er 

indtjeningsevnen af de udenlandske ejendomme nedskrevet til 0 kr.  
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Revisor vurderer derfor ikke, at det er regnskabets fejl vedrørende anlæggene, er 

gennemgribende fejl for årsregnskabet. Revisor foretager dermed et forbehold for 

manglende revisionsbevis herom.  

 

Ved revisors udtalelse om ledelsesberetningen, er revisor ikke enig i ledelsens oplysninger 

om going concern, da der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, og derfor udtaler revisor 

følgende: ”Som det fremgår af afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", er vores 

konklusion om årsregnskabet modificeret som følge af utilstrækkelige oplysninger om 

væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte 

driften” (TET ApS, 2017/2018, s. 6).  

Revisor vurderer dermed, at ledelsen ikke har medtaget tilstrækkelige oplysninger i 

ledelsesberetningen og noteoplysningerne om usikkerhed ved fortsat drift.  

Med udgangspunkt i beslutningstræet om revisors erklæring:  

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’ 

Ledelsen har valgt at aflægge i henhold til going concern, da det medtages i afsnit om 

ledelsesberetning og noteoplysningerne, ydermere vurdere selskabets ledelse, at going 

concern forudsætningen er opfyldt, på trods af at der er usikkerhed om fortsat drift, 

vurderer ledelsen at selskabet overlever de næste år, og dermed indenfor en kort periode.  

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’ 

Ledelsen beretter om usikkerhed om fortsat drift, som førnævnt ved ledelsesberetningen og 

noteoplysningerne. Revisor gør også opmærksom på dette ved udtalelsen, og dermed er der 

væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for aflæggelsen af årsrapporten. Ledelsen 

har en negativ egenkaptial på 26.500 t.kr, og en likvide beholdning på 12 t.kr. 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’  

Ledelsen har dokumenteret sin stillingtagen hertil. Som det fremgår af noteoplysningerne, 

vurderer ledelsen, at selskabet fortsætter driften i de følgende regnskabsår, og dermed 

indenfor en kort periode.  
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’Er revisor enig i going concern forudsætningen?’ 

I forbindelse med revisors erklæring om forbehold, synes det at revisor er enige i 

forudsætningen herom. Dog udtaler revisor i udtalelsen om ledelsesberetningen følgende 

”Som det fremgår af afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", er vores konklusion 

om årsregnskabet modificeret som følge af utilstrækkelige oplysninger om væsentlig 

usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften” (TET 

ApS, 2017/2018, s. 5).  

Dermed rejser revisor betydelig tvivl om selskabets evne om fortsat drift, og dermed skulle 

revisor i dette tilfælde have afgivet en ’Afkræftende konklusion’, da revisor ikke er enig i 

going concern forudsætningen. Revisor afgiver i dette tilfælde ikke en afkræftende 

konklusion, og vurderer dermed enighed med ledelsen om going concern forudsætningen.  

 

’Indeholder regnskabet tilstrækkelige oplysninger om den væsentlige usikkerhed?’ 

På trods af at ledelsen har gjort regnskabsbruger opmærksom på usikkerhed om fortsat drift 

i ledelsesberetningen, og medtaget afsnit herom i noteoplysningerne vurderer revisor 

fortsat, at der er manglende oplysninger i ledelsesberetningen vedrørende usikkerhed om 

fortsat drift. Det er først i udtalelsen om ledelsesberetningen, at revisor gør opmærksom på, 

at der er manglende oplysninger herom.  

Det nævnes derfor ikke i påtegningen omkring forbeholdet, at der forekommer manglende 

oplysninger herom.  

 

3.4.3 Delkonklusion ’regnskab nr. 3’. 
Ledelsen beretter om usikkerhed ved fortsat drift i både ledelsesberetningen og i 

noteoplysningerne. 

Regnskabsbruger er ikke i tvivl om, at ledelsen har givet udtryk herfor. Herudover er der 

også en rød tråd mellem ledelsesberetningen og noteoplysningerne ved note 1, da der 

henvises fra ledelsesberetningen til noteoplysninger. 

Revisor afgiver en erklæring med forbehold for manglende revisionsbevis, og udtaler i 

ledelsesberetningen, at de er uenige med ledelsen, da der mangler oplysninger om fortsat 
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drift. I erklæringen bliver der ikke afgivet forbehold for manglende oplysninger vedrørende 

going concern, som revisor beretter ved udtalelse om ledelsesberetningen. Derfor skulle 

revisor også have afgivet forbehold for dén del i erklæringen. Det er dermed en fejl, som 

revisor har foretaget.  

 

Revisor udtaler derudover, at der er ”utilstrækkelige oplysninger om væsentlig usikkerhed, 

der rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften”  (TET ApS, 

2017/2018, s. 5).  Revisor kunne dermed også have afgivet en afkræftende erklæring, 

såfremt revisor var uenig med ledelsen om forudsætningen om fortsat drift. Revisor er dog 

enig i going concern forudsætningen.  

 

Herudover nævner ledelsen forholdet om forbeholdet i ledelsesberetningen og væsentlig 

usikkerhed ved fortsat drift, som revisor afgiver forbehold for af manglende revisionsbevis. 

Dermed opfylder ledelsen oplysninger om fortsat drift, og revisor bør have afgivet en blank 

påtegning om fortsat drift, og have medtaget afsnit om ’væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift’ i revisionserklæringen.  

Det fremgår uklart, hvad revisor vurderer som værende manglende oplysninger i 

ledelsesberetningen om going concern, og dermed er det en fejl i revisors erklæring, da 

revisor enten skulle have afgivet forbehold for manglende oplysninger i erklæringen, og ikke 

i udtalelsen om ledelsesberetningen. 

Revisor kunne derudover have afgivet en afkræftende konklusion, i forbindelse med at 

revisor ikke var enig med ledelsen om going concern forudsætningen. Til slut kunne revisor 

også have medtaget afsnit om ’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’, da ledelsen oplyser 

om væsentlig usikkerhed. Revisors erklæring bør derfor have været udarbejdet anderledes, 

og kan dermed anslået som værende en fejl.  

Med udgangspunkt i beslutningstræet, har revisor foretaget en fejl i forbindelse med 

’revisors arbejde’.  
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3.5 Regnskab nr. 6 

I forbindelse med analysen af revisors erklæring og udtalelser er der ved ’regnskab nr. 6’ (KM 

& SM Service ApS, 2017/2018) indhentet følgende oplysninger:  

Figur 7 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Selskabet er gået konkurs i perioden 1. januar - 31. marts 2021. 

3.5.1 Ledelsens rapportering 

 

Ledelsen aflægger efter årsregnkabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.  

I årsrapporten har ledelsen medtaget noteoplysning om usikkerhed ved fortsat drift, og i den 

forbindelse oplyst regnskabsbruger om forholdet: ”Usikkerhed om going concern. 

 Selskabets likviditet er meget stram, og selskabet har opnået henstand med en række 

betalinger. Det er dog ledelsens vurdering, at man via bl.a. velvillig hurtig betaling fra 

selskabets debitorer og en igangværende forbedring af selskabets rentabilitet i det 

kommende år vil være i stand til at betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.” 

(KM & SM Service ApS, 2017/2018, s. 11) 

 

Ledelsen har intet afsnit om efterfølgende begivenheder, og det må derfor antages, at 

usikkerheden ved fortsat drift ikke er relaterbar til efterfølgende begivenheder. Der 

forekommer ingen ledelsesberetning i årsrapporten, hvilket er et krav for regnskabsklasse B 

virksomheder. Da der ikke forekommer en ledelsesberetning i årsrapporten, er der derfor 

ikke medtaget oplysninger om usikkerhed ved going concern i lighed med noteoplysninger 

ved note 2, som der er krav om. 

 

3.5.2 Revisors arbejde 

Revisor har afgivet en blank revisorpåtegning, og er derfor enige med ledelsen om 

oplysningerne i årsrapporten. Revisor har medtaget afsnit om ’væsentlig usikkerhed om 

fortsat drift’ i erklæringen, og gør derfor også regnskabsbruger opmærksom herpå i lighed 
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med ledelsen ved noteoplysningen.  

 

I lighed med ledelsen har revisor ikke en udtalelse om ledelsesberetningen med i 

årsrapporten.   

 

Med udgangspunkt i beslutningstræet, og med ovenstående oplysninger taget i betragtning, 

står det klart, at det er en fejl i årsrapporten. Ledelsesberetningen er ikke medtaget i 

årsrapporten, da det er krav for regnskabsklasse B, som ledelsen har aflagt regnskabet efter. 

 

Fejlen fra revisors side er her, at revisor ikke er enig med ledelsesberetningen, da revisor 

ikke kan være enig i ledelsesberetningen, da denne ikke er udarbejdet og oplyst til 

regnskabsbruger. Derfor skal revisor gøre regnskabsbruger opmærksom på, at der er 

manglende oplysninger i ledelsesberetningen.  

Dette er den første fejl revisor begår i forbindelse med arbejdet ved ’regnskab nr. 6’. 

 

Revisors afgivne erklæring er blank: ” Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 

samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 31. december 2018 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven” (KM & SM Service ApS, 2017/2018, s. 4). 

Med udgangspunkt i beslutningstræet: 

 

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’  

Ledelsen har valgt at aflægge regnskab herefter, da selskabet ikke likvideres. 

 

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’  

Der er væsentlig usikkerhed, eftersom ledelsen selv oplyser det i årsrapporten ved note 2.  

 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’ 

I dette tilfælde kan der argumenteres for, at der ikke er. Årsagen hertil skyldes, at ledelsen 
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skal oplyse om going concern i ledelsesberetningen, og da dette ikke er oplyst, kan revisor 

afgive en erklæring med manglende konklusion.  

 

Hvis det antages, at noteoplysningen er tilstrækkelig, er revisor enig i going concern 

forudsætningen. Det antages derfor, at revisor er enig i ledelsens vurdering om fortsat drift, 

da der er afgivet en blank påtegning. 

Det sidste step i beslutningstræet er ’Indeholder regnskabet tilstrækkelige oplysninger om 

den væsentlige usikkerhed?’ 

Revisor er på nuværende tidspunkt enig i dette, og har medtaget afsnit om ’væsentlig 

usikkerhed ved fortsat drift’.  

Det kan konkluderes, at der er manglende oplysninger, da ledelsesberetningen ikke 

forekommer af årsrapporten. Derfor kunne revisor have afgivet en revisorerklæring med 

forbehold for manglende oplysninger.  

 
3.5.3 Delkonklusion regnskab nr. 6. 
Ledelsens arbejde ved going concern er ikke tilstrækkeligt i form af en manglende/udeladt 

ledelsesberetning.  

 

Revisor har ikke medtaget afsnit om udtalelse af ledelsesberetningen, og derfor er det en fejl 

fra revisor, da der skal medtages afsnit om udtalelsen vedr. ’manglende oplysninger’, da 

ledelsen ikke har foretaget ledelsesberetningen, som er et krav for regnskabsklasse B-

selskaber. 

 

Herudover har revisor afgivet en blank påtegning. Denne er ikke i overensstemmelse med 

det reelle grundlag. Der kunne være to udfald;  

1. manglende konklusion som følge, af at ledelsen ikke har taget har dokumenteres sin 

stillingtagen til going concern ved ledelsesberetningen.  

2. Herudover kan revisor også kunne afgive et forbehold for manglende oplysninger. 

Regnskabet indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger om væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift. 
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Det fremgår derudover af interview med statsautoriseret revisor, at ledelsen generelt dårlige 

og uvillige til at oplyse om usikkerhed ved going concern: 

”JR: Er ledelsen biased ved deres vurdering af om selskabet er GC? 

PKA: Rent erfaringsmæssigt: Så er ledelsen ikke overforsigtig med usikkerhed ved fortsat 

drift. Jeg har mere oplevet, at ledelsen kæmper med næb og klør i forhold til ikke at have 

afsnittet med om ’usikkerhed ved going concern’. Det er rent erfaringsmæssigt” (Bilag 5, 

S.81). 

 

Ved ’Regnskab nr. 6’ tilfælde har både ledelsen og revisor foretaget fejl i forbindelse med 

aflæggelsen af årsrapporten og revisors erklæring og udtalelse om ledelsesberetning.  

3.6 Regnskab nr. 7 
I forbindelse med analyse af revisors erklæring og udtalelser er der ved ’regnskab nr. 7’ 

(Hjertepiloterne ApS, 2019) indhentet følgende oplysninger: 

Figur 8 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

3.6.1 Ledelsens rapportering 
I forbindelse med ledelsens rapportering forekommer der en ledelsesberetning, som 

beskriver årets drift. I ledelsesberetningen udtales der om usædvanlige fejl i regnskabet, da 

der er rettelser til primobalancen, som det fremgår af beretningen: ” Koncernrevisor har ved 

revision af primobalancen identificeret en række fejl i primobalancen, hvilke er korrigeret i 

sammenligningstallene og i primo egenkapitalen. For specifikation heraf, henvises der til 

Anvendt regnskabspraksis og regnskabets note om usædvanlige forhold” (Hjertepiloterne 

ApS, 2019, s. 6). Forholdet er yderligere beskrevet i anvendt regnskabspraksis samt note 6 i 

regnskabet, og er beskrevet korrekt.  

 

Ledelsen beretter også om et underskud i året med en negativ egenkapital. 

Selskabets finansiering nævnes også i beretningen, og i denne beskrives der følgende:  
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”Selskabet er i væsentlig grad finansieret med et lån fra ultimativt moderselskab på 

anfordringsvilkår. Selskabets budgetter viser, at selskabet ikke har behov for yderligere 

kreditter for at fortsætte driften. Ledelsen vurderer budgetterne som realistiske og 

gennemførlige. Selskabets ledelse er i forhandling med det ultimative moderselskab om 

forlængelse af kreditten på det nuværende niveau”  (Hjertepiloterne ApS, 2019, s. 6). I de 

nedenstående afsnit beretter ledelsen, at de forventer positive pengestrømme i det 

kommende år.  

Ledelsen nævner ikke i beretningen, at der er usikkerhed om fortsat drift.  

 

I henhold til note 1 i regnskabet forekommer der afsnit om usikkerhed vedr. fortsat drift, og 

er beskrevet følgende i note 1:  

”Usikkerhed om fortsat drift (going concern) Selskabet er i væsentlig grad finansieret med et 

lån fra ultimativt moderselskab på anfordringsvilkår. Selskabets budgetter viser, at selskabet 

ikke har behov for yderligere kreditter for at fortsætte driften. Ledelsen vurderer 

budgetterene som realistiske og gennemførlige” (Hjertepiloterne ApS, 2019, s. 16). 

 Ledelsen henviser ikke fra ledelsesberetningen, som der er krav om ved regnskabsklasse B 

selskaber, i henhold til årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven, 2019, § 76a), om at redegøre 

for væsentlige ændringer i selskabers økonomiske forhold.  

Going concern er væsentligt og gennemgribende for regnskabet, og skal derfor nævnes i 

ledelsesberetningen (Ernst & Young, 2021). 

Der forekommer intet afsnit om efterfølgende begivenheder. 

 

3.6.2 Revisors arbejde 
Erklæringen som revisor har afgivet er blank påtegning. Det vil sige, at revisor er enig med 

ledelsen omkring selskabets finansielle stilling for regnskabsåret, som det fremgår af 

erklæringen ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. september 2019 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven” (Hjertepiloterne ApS, 2019, s. 2).  
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Afsnit om ’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’ er medtaget i erklæringen, og dermed er 

revisor enig i, at det nævnte forhold om going concern er korrekt af ledelsen i årsrapporten. 

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen: ”Baseret på det udførte arbejde er det vor 

opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen” (Hjertepiloterne ApS, 2019, s. 4). Igen er revisor enig 

med ledelsen om at ledelsesberetningen er foretaget og udarbejdet korrekt i henhold til 

årsregnskabsloven.  

Med udgangspunkt i beslutningstræet: 

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’  

Ledelsen har valgt at aflægge regnskabet i henhold til going concern, da ledelsen har omtalt 

forholdet i regnskabet, som en del af noteoplysningerne.  

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’ 

Der er også usikkerhed herom, da både revisor og ledelsen er enige i forholdet.  

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’ 

Ledelsen har taget stilling til dette i noteoplysningerne, men ikke ved ledelsesberetningen, 

hvor der dog nævnes finansiering og økonomiske forhold, men ikke i henhold til usikkerhed 

om fortsat drift.  

Derfor kunne konklusionen godt være manglende, hvis man mener forholdet overhovedet 

ikke er nævnt. Hvis ledelsen har dokumenteret sin stilling, som det fremgår af noterne, er 

revisor enig herom, og derfor bekræfter det, at ledelsen har taget stilling til going concern.  

’Er revisor enig i going concern forudsætningen?’ 

I dette tilfælde er revisor enig i going concern forudsætningen, og som det fremgår af 

ledelsesberetningen og noterne, forekommer likviditetsbudgettet samt 

pengestrømsopgørelser som antages at være tilstrækkeligt revisionsbevis herom.  

 

Det sidste step ved beslutningstræet forlyder ’indeholder regnskabet tilstrækkelige 

oplysninger om den væsentlige usikkerhed?’ 

Her er revisor enig, og har derfor medtaget afsnit om ’usikkerhed om fortsat drift’ i 
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erklæringen. Derfor vurderer revisor i dette tilfælde, at der er medtaget nok oplysninger. 

Som førnævnt, er det ikke beskrevet tydeligt i ledelsesberetningen, at der er usikkerhed om 

fortsat drift i ledelsesberetningen, på trods af de relevante aspekter af vurdering herom er 

nævnt i ledelsesberetningen, er det for regnskabslæser svært at tyde, om der er usikkerhed 

om fortsat drift. Det er først ved noterne og revisors erklæring, at man som læser er gjort 

opmærksom herpå. Derfor skulle revisor i dette tilfælde give et ’forbehold for manglende 

oplysninger’. 

 

3.6.3 Delkonklusion regnskab nr. 7. 
Ledelsens arbejde er igen ikke tilstrækkeligt ved going concern, da det for regnskabslæser er 

svært ud fra ledelsesberetningen at tyde, at der er væsentlig usikkerhed herom, som 

ledelsen er pålagt efter årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven, 2019, § 76a). Ledelsen skal 

efter årsregnskabsloven nævne væsentlige ændringer i økonomiske forhold, og going 

concern er et væsentligt og gennemgribende forhold (Ernst & Young, 2021). 

 

Revisor skulle i dette tilfælde oplyse ledelsen om, at der skulle medtages et afsnit om 

’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’ i ledelsesberetningen, og hvis ledelsen ikke ville 

indvillige i dette, skal revisor, som i dette tilfælde afgive en erklæring med ’forbehold for 

manglende oplysninger’ omhandlende going concern. 

 

3.7 Regnskab nr. 13 

I forbindelse med dataindsamlingen vedr. ’regnskab nr. 13’ (PHA Moder Holding af 2012 

ApS, 2016) er der indhentet følgende oplysninger ved ledelsens og revisors forhold, som 

analyseres i årsrapporten: 

Figur 9 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

I perioden 1. januar – 31. marts 2021 er selskabet begæret konkurs ved Roskilde retskreds. 
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3.7.1 Ledelsens rapportering 

 

Ledelsen aflægger regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, 

med tilvalg af regnskabsklasse C. 

Ledelsen gør opmærksom på, i ledelsesberetningen, at der ikke er begivenheder efter 

balancedagen, som kan påvirke årsrapporten.  

Beretningen indeholder oplysninger om selskabets år, at der har været et overskud men 

fortsat negativ egenkapital ”Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på 

TDKK 1.007, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på 

TDKK 1.940” (PHA Moder Holding af 2012 ApS, 2016, s. 6). 

Herudover nævner ledelsen, at der ikke er en plan for fortsat drift for selskabet, og revisor 

kan dermed ikke tage stilling til usikkerheden om fortsat drift. Ledelsen udtaler følgende ved 

afsnit om kapitalberedskab i ledelsesberetningen:  

”Der foreligger på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke en plan for selskabets og 

datterselskabet PHA Holding af 2012 ApS' fortsatte drift, herunder hvordan selskabets og 

datterselskabets gældsforpligtelser forventes indfriet. Selskabets og datterselskabets aktiver 

og gældsforpligtelser er opgjort til realisationsværdi under hensyntagen til den forventede 

udvikling, idet selskabet og datterselskabet forventes opløst efter inddrivelse af 

tilgodehavender i det tidligere datterselskab Selskabet af 8. december 2015 ApS” (PHA 

Moder Holding af 2012 ApS, 2016, s. 10). 

Ledelsen har derfor i ledelsesberetningen ikke taget stilling til, hvorvidt selskabet er going 

concern indenfor nærmeste fremtid. I noteoplysningerne fremgår de samme oplysninger 

som i ledelsesberetningen. Det fremgår af note 1 med overskriften ’going concern’. 

Ledelsen har derfor ved aflæggelsen af årsrapporten ikke taget stilling til om selskabet 

opfylder going concern forudsætningen, og dermed antages det, at de ikke har 

dokumentation herfor.  

 

 



48 
 

3.7.2 Revisors arbejde 

Revisor har afgivet en påtegning med ’afkræftende konklusion’, hvor det for ’grundlag for 

afkræftende konklusion fremgår følgende: ”Der foreligger på tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen ikke en plan for selskabets fortsatte drift, herunder hvordan selskabets 

gældsforpligtelser forventes indfriet, hvorved selskabet ikke kan anses for værende en going 

concern. Vi tager derfor forbehold for det aflagte årsregnskab i sin helhed” (PHA Moder 

Holding af 2012 ApS, 2016, s. 2). 

Ved en afkræftende konklusion er revisor ikke enig med ledelsen om going concern 

forudsætningen.  

I udtalelse om ledelsesberetningen nævner revisor også forholdet om ’grundlag for 

afkræftende konklusion, hvor det i udtalelsen fremgår således: ”Som det fremgår af afsnittet 

”Grundlag for afkræftende konklusion”, er vores konklusion om årsregnskabet modificeret 

som følge af at der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke foreligger en plan for 

selskabets fortsatte drift, herunder hvordan selskabets gældsforpligtelser forventes indfriet, 

hvorved selskabet ikke kan anses for værende en going concern. Vi har konkluderet, at 

ledelsesberetningen af” (PHA Moder Holding af 2012 ApS, 2016, s. 2).  

Revisor nævner i overensstemmelse med erklæringen, at der forekommer en afkræftende 

konklusion, da ledelsen ikke har taget stilling til, om selskabet opfylder going concern 

forudsætningen ved usikkerhed om fortsat drift. 

 

Med udgangspunkt i beslutningstræet: 

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’ 

Ledelsen har valgt at aflægge efter going concern, da både revisor og ledelsen gør 

opmærksom herpå.  

 

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’  

Som ledelsen selv nævner er der en negativ egenkapital i selskabet. Herudover beretter 

ledelsen også om usikkerhed om fortsat drift i ledelsesberetningen og noteoplysningerne. 
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Revisor gør også opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed herom i påtegningen og 

udtalelse om ledelsesberetningen.  

 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’ 

Revisor gør opmærksom på i erklæringen, at ledelsen ikke har dokumenteret sin stillingtagen 

til going concern. Ledelsen beretter også i ledelsesberetningen og i noteoplysningerne, at 

der ikke er blevet taget stilling til selskabets usikkerhed om fortsat drift.  

Hvis revisor ikke mener, at ledelsen har taget stilling til going concern, skal revisor afgive en 

erklæring med ’manglende konklusion’. Revisor nævner i erklæringen og udtalelsen, at 

ledelsen ikke har taget stilling til going concern.  

 

Med udgangspunkt i beslutningstræet, er ledelsen enige i, at ledelsen ikke har taget stilling.  

 

’Er revisor enig i going concern forudsætningen?’  

Revisor afgiver en afkræftende konklusion heraf. Det vil sige, at revisor ikke er enig om, at 

ledelsen opfylder going concern forudsætningen og heraf en ’afkræftende konklusion’. 

3.7.3 Delkonklusion ’regnskab nr. 13’ 

Ledelsen udtaler i ledelsesberetningen og i noteoplysningerne, at ledelsen ikke har taget 

stilling til om selskabet opfylder going concern forudsætningen. Revisor gør derudover 

opmærksom på, at der ikke foreligger dokumentation eller anden stillingtagen til selskabets 

væsentlige usikkerhed om fortsat drift i både udtalelsen om ledelsesberetningen og revisors 

erklæring. Revisor afgiver på den baggrund en ’afkræftende konklusion’.  

Ifølge beslutningstræet, skulle revisor have afgivet en erklæring med ’manglende 

konklusion’, da ledelsen ikke har taget stilling eller har kunne fremskaffe dokumentation om 

going concern forudsætningen.  

 

I forbindelse med analysen af ’regnskab nr. 13’ skulle revisor have afgivet en erklæring med 

’manglende konklusion’, og ikke en ’afkræftende konklusion’. Dermed har revisor begået en 

fejl ved aflæggelse af erklæringen med udgangspunkt i beslutningstræet.  
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3.8 Regnskab nr. 18  
Ved analyse af ’regnskab nr. 18’ (C. Normann A/S, 2018) er der indhentet nedenstående 

oplysninger om årsrapporten som analyseres.  

Figur 10 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Selskabet er begæret konkurs i perioden 1. januar – 31. marts 2021 i Roskilde retskreds. 

 

3.8.1 Ledelsens rapportering 
Ledelsen aflægger efter årsregnkabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg 

af regnskabsklasse C.  

I ledelsesberetningen forekommer der oplysninger om selskabets væsentlige aktiviteter. 

Herudover redegør ledelsen for årets økonomiske forhold, og har medtaget et afsnit om 

’Væsentlig usikkerhed om fortsat drift’.  

” Selskabet har tabt mere end halvdelen af kapitalen og er derfor omfattet af selskabslovens 

§ 119. Selskabet har tidligere år erhvervede nye aktiviteter, som medfører en væsentlig 

forbedring af bruttofortjeneste i de kommende år. På baggrund heraf vurderer selskabets 

ledelse at kapitalen reetableres indenfor de kommende år.” (C. Normann A/S, 2018, s. 8) Det 

fremgår derfor tydeligt, at ledelsen udtrykker usikkerhed om going concern.  Det vil sige at 

betingelserne i årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven, 2019, § 76a) er opfyldt som følge af 

ledelsens redegørelse for væsentlige ændringer og økonomiske forhold.  

 

Ledelsen har endvidere beskrevet, at der ikke er forekommet efterfølgende begivenheder, 

som har haft effekt på ledelsens aflæggelse af årsrapporten.  

 

Ledelsen har medtaget usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet ved noteoplysningerne, 

som det fremgår af note 1 i regnskabet: ” Selskabet har tabt mere end halvdelen af kapitalen 

og er derfor omfattet af selskabslovens § 119. Selskabet har tidligere år erhvervede nye 
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aktiviteter, som medfører en væsentlig forbedring af bruttofortjeneste i de kommende år. På 

baggrund heraf vurderer selskabets ledelse at kapitalen reetableres indenfor de kommende 

år.” (C. Normann A/S, 2018, s. 13). 

Heri nævnes den økonomiske situation også i relation med going concern. Ledelsen har 

derfor gjort regnskabsbruger opmærksom på, at der er usikkerhed om fortsat drift.  

 

3.8.2 Revisors arbejde 
Revisor har ved erklæringen afgivet en blank revisionspåtegning: ”Det er vores opfattelse, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 31.12.18 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven” (C. Normann A/S, 2018, s. 5). 

Revisor har ikke medtaget afsnit om usikkerhed om fortsat drift. Hvis revisor er enig med 

ledelsen om usikkerhed om fortsat drift, og revisor vurderer at ledelsen har medtaget 

korrekte og fuldstændige oplysninger herom, skal revisors afsnit indeholde afsnit om 

usikkerhed om fortsat drift. Det har revisor ikke i dette tilfælde.  

 

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen er derudover medtaget i revisors arbejde i 

årsrapporten, og af udtalelsen udtaler revisor følgende:  

”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.” 

(C. Normann A/S, 2018, s. 7). 

 

Revisor er dermed enig i, at ledelsesberetningen er nøjagtig og fuldstændig, som viser et 

retvisende billede af selskabet. Som førnævnt, har ledelsen medtaget afsnit om usikkerhed 

om fortsat drift, og måden dette er foretaget er revisor dermed enig i.  

 

Med udgangspunkt i beslutningstræet: 

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’  
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Som det fremgår af noteoplysninger og beretningen, aflægger ledelsen regnskab i henhold til 

going concern, da der ikke er planer om at likvidere selskabet. 

 

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’ 

Som det fremgår af ledelsesberetningen, udtaler ledelsen, at der er usikkerhed om fortsat 

drift, da selskabet har en negativ egenkapital på -2.4 mio DKK, og selskabet har tabt 

halvdelen af kapitalen. 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’ 

Ledelsen har taget stilling til going concern, da ledelsen nævner forholdet i 

ledelsesberetningen og i note 1.  

’Er revisor enig i going concern forudsætningen?’ 

Det antages, at revisor er enig i forudsætningen, da revisor har afgivet en blank påtegning. 

Hvis revisor ikke var enig heri skulle revisor afgive en erklæring med ’afkræftende 

konklusion’, da going concern er gennemgribende for regnskabet.  

 

’Indeholder regnskabet tilstrækkelige oplysninger om den væsentlige usikkerhed?’ 

Revisor har afgivet en blank påtegning. Afsnittet ved udtalelse om ledelsesberetningen 

beretter desuden, at revisor er enig med ledelsesberetningen, hvor forholdet om usikkerhed 

om fortsat drift synliggøres overfor regnskabsbruger.  

 

Af den årsag, skal revisor have separat afsnit om ’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’, 

såfremt revisor er enig i, at regnskabet indeholder tilstrækkelige oplysninger om going 

concern forudsætningen. 

 

3.8.3 Delkonklusion ’regnskab nr. 18’ 

 

Ledelsen afgiver i årsrapporten tilstrækkelige oplysninger om forholdet vedr. ’usikkerhed ved 

fortsat drift’, ved at nævne det i ledelsesberetningen og medtage det i årsrapporten som en 

noteoplysning ved note 1.  
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Derfor har ledelsen gjort regnskabsbruger opmærksom på forholdet, og der er dermed 

sammenhæng mellem noteoplysningen og ledelsesberetningen.  

 

Revisor afgiver en blank revisorpåtegning, og er enige med ledelsen om ledelsesberetningen. 

Revisor har lavet en fejl ved ikke at medtage et separat afsnit om væsentlig usikkerhed om 

fortsat drift.  

Afsnit om usikkerhed ved fortsat drift skal medtages, da revisor giver udtryk for, at revisor er 

enig i going concern, og derfor ikke afgiver en erklæring med afkræftende konklusion. 

Revisor afgiver heller ej erklæring om forbehold for manglende oplysninger vedrørende 

going concern. Revisor skulle dermed medtage afsnit om væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift, som det kræves af reglerne. (Bilag 1, S.73)  

 

Revisor har altså dermed foretaget en fejl i forbindelse med ’revisors arbejde’ med 

udgangspunkt i beslutningstræet.  

 
3.9 Delkonklusion af regnskabsgennemgangen 
I forbindelse med ovenstående analyserede regnskaber, er der fejl og mangler ved 

regnskaberne i henhold til revisors arbejde. Revisors arbejde består af afgivet 

revisorerklæring og revisors udtalelse om ledelsesberetningen.  

Analysen tager udgangspunkt i ’beslutningstræet’. Parametrene der analyseres i forbindelse 

med dataindsamlingen, er følgende:  

Regnskabsklasse, ledelsesberetning, afsnit om væsentlig usikkerhed, efterfølgende 

begivenheder, omtale om going concern i note, revisors udtalelse om ledelsesberetningen 

og revisors påtegning.  

I forbindelse med stikprøven af erklæringer og udtalelse på 18 årsrapporter i alt, er der ved 

ovenstående regnskaber fejl i 5 af rapporterne, som iøvrigt fremgår nedenfor i figur 11. 
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Figur 11 

  
Kilde: Egen udarbejdelse 

Figur 11 viser fejlmængden i den udvalgte stikprøve. 

Det vil sige, at der i stikprøven er fejl i 27,8% af revisors arbejde med udgangspunkt i 

beslutningstræet.  

Stikprøven er repræsentativ for revisionserklæringer med høj grad af sikkerhed. Roskilde 

retskreds er udvalgt tilfældigt for perioden 01.01.2021 – 31.03.2021, og da populationen for 

revisorerklæringer er 12% i Roskilde retskreds i samme periode. Vil det sige, at der potentielt 

kunne være nedenstående fejl i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 konkurser, hvor 

selskabsformen er A/S eller ApS og har en revisorerklæring se følgende ud:  

Figur 12 

 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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Figur 12 viser ekstrapoleringen af fejlprocenterne i revisors arbejde med udgangspunkt i 

samme fordeling af selskabsformerne og revisionspåtegnede selskaber som stikprøven. 

 

Der kunne potentielt være 119 fejl med udgangspunkt i tilfældigt udvalgte Roskilde retskreds 

ved analysebrug af beslutningstræet. For at underbygge ovenstående ville det være ideelt at 

udtage yderligere stikprøver. Det er fastholdt at tage udgangspunkt i Roskilde retskreds, da 

stikprøven er udvalgt tilfældigt, og derfor er repræsentativ for de øvrige populationer i form 

af de øvrige retskredse mv. Derfor er det med forbehold for, at Roskilde Retskreds er 

repræsentativ for resten af populationen 119 fejl.  

3.10 Øvrige regnskaber 
I forbindelse med de øvrige regnskaber, hvor der ikke er fejl i revisors erklæringer, er der 8 

revisorer og ledelser, som ikke nævner risiko for going concern med samme kriterier ved de 

øvrige.  

Figur 13 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Figur 13 viser 8 regnskaber i stikprøven, hvor væsentlig usikkerhed om fortsat drift ikke er 

nævnt af hverken ledelse eller revisor. 

 

Der kunne derfor godt sås tvivl ved alle 8 erklæringer, om hvorvidt de er retvisende, da 

regnskaberne inden for en kort periode er begæret konkurs, og derfor ikke opfylder going 

concern forudsætningen. For at vurdere om fejl ved erklæringerne, kan man analysere 

væsentlige regnskab og nøgletal i forbindelse med vurderingen af disse.  

 

Med udgangspunkt i afgrænsningen tages der i analysen ikke udgangspunkt i relevante nøgle 

og regnskabstal, derfor foretages der intet yderligere i forbindelse med ovenstående. 

Årsagen til at der ikke analyseres nøgletal skyldes, at for at give et retvisende billede af 

regnskabs- og nøgletal skal der være brancheforståelse, forudsat en brancheanalyse af de 
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forskellige selskaber. 

 

3.11 Delkonklusion analyse 
I forbindelse med undersøgelsen er der indsamlet data fra statstidende.dk. De indsamlede 

data er indhentet ved konkursboer i perioden 01.01.2021 til 31.03.2021 i Roskilde retskreds, 

som er tilfældigt udvalgt. Herefter er der kriterie for, at virksomhedens selskabsform skulle 

være ApS eller A/S, og regnskab fra 2016 og efter. 

Regnskabet skulle herefter være revisionspåtegnet, da revisors arbejde er afgivet ved høj 

grad af sikkerhed. Selve dataene der blev indhentet, var følgende oplysninger: 

Regnskabsklasse, ledelsesberetning, afsnit om væsentlig usikkerhed, efterfølgende 

begivenheder, omtale om going concern i note, revisors udtalelse om ledelsesberetningen 

og revisors påtegning. 

 

Ud af 149 regnskaber, var det kun 12%, som var revisionspåtegnede. Det vil sige, at der var 

18 regnskaber der skulle analyseres ved førnævnte informationer og oplysninger i 

årsrapporten. 

 

Analysen tog herefter udgangspunkt i beslutningstræet for at vurdere om revisor har 

foretaget en korrekt udtalelse om ledelsesberetning samt korrekt revisorpåtegning med 

udgangspunkt i årsrapportens oplysninger. I forbindelse hermed kunne det konkluderes om 

revisor havde afgivet et forkert arbejde i årsrapporten. 

 

Ved analysen kunne det konkluderes, at der var fejl i 27,8% af revisors arbejde. Det vil sige at 

der var fejl i 5 årsrapporter ud af 18 med udgangspunkt i beslutningstræet.  

Ved regnskab nr. 3 skulle revisor påtegningen have været en afkræftende eller blank, som 

følge af om revisor var enig med ledelsen eller ikke.  

I regnskab nr. 6 forekom der ingen ledelsesberetning, hvilket revisor skulle have taget 

forbehold for manglende oplysninger. 
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Regnskab nr. 7 var revisor enig med ledelsen, på trods af, at going concern udfordringer ikke 

blev nævnt af ledelsen i ledelsesberetningen, skulle revisor også have afgivet 

revisorpåtegning forbehold for manglende oplysninger. 

Ved regnskab nr. 13, havde revisor afgivet en afkræftende konklusion, men burde have 

været en manglende konklusion, da ledelsen ikke havde taget stilling til fortsat drift. 

 

Det sidste regnskab ’regnskab nr. 18’ var enig med ledelsen, men havde ikke medtaget afsnit 

om ’væsentlig usikkerhed om fortsat drift’, og derfor var der følgende fejl i 5 af de 18 

årsrapporter. 

 

Som førnævnt var stikprøven repræsentativ for hele populationen. Populationen var de 

øvrige retskredse mv, og der kom undersøgelsen frem til, at der potentielt kunne være fejl i 

perioden 01.01.2021 – 31.03.2021 for 119 regnskaber i alt, med de førnævnte kriterier.  

 

Til slut var der også de øvrige regnskaber, hvor going concern slet ikke blev nævnt i 

årsrapporterne. Dette kunne potentielt også være fejl, fra ledelsens og revisors side, da 

selskaberne er gået konkurs i ovenstående periode. Der blev ikke analyseret yderligere 

herom, da vurderingen krævede analyse af væsentlige nøgletal og regnskab samt indgående 

branchekendskab. Som det er beskrevet i afgrænsningen, analyseres der ikke på nøgletal i 

forbindelse med undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen er derfor kommet frem til interessante forhold i revisors og ledelsens arbejde 

ved aflæggelse af årsrapporten. Herudover er relationen til going concern yderst væsentlig, 

da revisor skal tage stilling til dette ved revisors arbejde, og revisor kan foretage fejl i 

forbindelse hermed.  

Beslutningstræet kan derfor hjælpe revisor med at foretage den korrekte vurdering i form af 

udtalelse om ledelsesberetning og revisorpåtegning ved usikkerhed om going concern samt 

ledelsens informationer i årsrapporten.  
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4.1 Konsekvenser i lignende sager vedrørende going concern 

Der forekommer konsekvenser, når revisor foretager fejl i årsrapporten ved 

revisionspåtegningen eller udtalelsen om ledelsesberetningen. Ved de indberettede 

årsrapporter kan Erhvervsstyrelsen tage fat i revisor og selskabets ledelse.  

Statsautoriseret revisor udtaler følgende:  ”PKA: Hvis man ligesom sætter et regnskab ind 

hvor man siger at man ikke har fået nok, altså dokumentation, det er uanset om det er ift. 

going concern altså det er afkræftende eller manglende konklusioner om man vil eller vi er 

ude i helt almindelig bortset fra, eller sådan, fordi man ikke har fået revisionskonklusion så vil 

erhvervsstyrelsen vende tilbage og siger at i har 14 dage til at sørge for at dokumentation er 

givet sådan at vi kan få en konklusion på det” (Bilag 5, S.84-85). Erhvervsstyrelsen involveres 

derfor i revisors erklæringer, og det er også ledelsen som indberetter årsrapporten til 

erhvervsstyrelsen. Derfor kan der ved forkert arbejde ved revisors arbejde ske konsekvenser, 

hvis ikke der bliver afgivet korrekt arbejde. 

 

Som det forekommer af erhvervsstyrelsens hjemmeside, kontrollerer de erklæringerne for 

de statsautoriserede revisorer for at sikre, at regnskabsbrugerne har modtaget korrekt 

information: ”Erhvervsstyrelsen varetager det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder. Tilsynet har primært til formål at medvirke til at højne kvaliteten af 

revisorerklæringer, således at brugerne kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed, som 

revisor afgiver. 

Erhvervsstyrelsen udgiver en redegørelse, som indeholder de samlede resultater af den 

seneste afsluttede kvalitetskontrol samt resultaterne af gennemførte undersøgelser.” 

(Erhvervsstyrelsen, 2020). 

Der er dermed perspektiveret til en case, hvor der er faldet dom over revisors arbejde og 

erklæringer i forbindelse med revisors afgivelse af erklæring samt udtalelse om 

ledelsesberetning.  

 



59 
 

4.1.1 Sag nr. 29/2020 
Statsautoriseret Revisionsfirmaet Bent Andrup er blevet idømt bøder for at have foretaget 

forkert erklæring og utilstrækkelig revision af selskabet, som benævnes ’C ApS’. Bent Andrup 

havde foretaget en erklæring med forbehold for selskabets evne om fortsat drift. Derfor har 

der ved aflæggelsen af årsrapporten været væsentlig usikkerhed om fortsat drift. (sag nr. 

29/2020, 2020) 

 

 

4.1.2 Ledelsens rapportering 
Ledelsen har aflagt regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Af ledelsesberetningen for ’C ApS’ skriver ledelsen følgende: ” Selskabet har i regnskabsåret 

drevet handel samt anden dermed stående virksomhed.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  

Årets resultat udgør kr. – 1.228.592, hvilket anses for utilfredsstillende.  

Den bogførte egenkapital udgør pr. 31. december 2016 kr. – 1.059.386.  

Forventet udvikling  

Direktionen forventer en acceptabel udvikling i selskabets driftsresultat for året 2017.  

Begivenheder efter regnskabets afslutning  

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter min opfattelse ikke indtrådt forhold, som 

vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt” (sag nr. 29/2020, 2020, s. 3). 

 

Ledelsen gør derfor ikke regnskabsbruger opmærksom på, at der har været væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift, på trods af at resultatet for året har været negativt, og med en 

negativ egenkapital. Ledelsen har derfor ikke taget stilling til, om selskabet er going concern.  

 

Herudover har ledelsen heller ikke medtaget note om usikkerhed om fortsat drift, og 

dermed er going concern heller ikke en del af årsrapporten, og udviser derfor ikke et 
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retvisende billed. Ledelsen burde have gjort regnskabsbruger opmærksom på usikkerhed om 

fortsat drift i både ledelsesberetningen og noteoplysningerne, men dette forekommer ikke. 

 

4.1.3 Revisors arbejde 
Revisor har afgivet en påtegning med konklusion med forbehold. Revisor skriver følgende 

forhold i erklæringen: ”Det er min opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningen af 

det forbehold, der er skrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 

samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabet 1. januar 2016 – 31. december 

2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion med forbehold  

Jeg tager forbehold overfor selskabets fortsatte drift, da det er en betingelse, at der løbende 

indskydes likvider eller indtjenes overskud i selskabet, for at selskabet kan betale sine 

kreditorer og løbende forpligtelser” (sag nr. 29/2020, 2020, s. 3). 

Revisor afgiver dermed forbehold for selskabets evne om going concern. Der er derfor 

væsentlig usikkerhed om fortsat drift for selskabet ’C ApS’.  

Herudover bør revisor også være uenig med ledelsen, da ledelsen ikke nævner noget om 

usikkerhed om fortsat drift.  

 

I forbindelse med revisors udtalelse om ledelsesberetning: ” Baseret på det udførte arbejde 

er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Jeg har ikke fundet væsentlige 

fejlinformation i ledelsesberetningen.” (sag nr. 29/2020, 2020, s. 3). Revisor skriver derfor i 

udtalelsen om ledelsesberetningen, at revisor er enig i, at ledelsesberetningen er retvisende 

for regnskabet. Udtalelsen er ikke i overensstemmelse med revisorpåtegningen, hvor revisor 

tager forbehold for regnskabet i forbindelse med selskabets evne om fortsat drift, og 

usikkerheden herom.  
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Med udgangspunkt i beslutningstræet: 

’Har ledelsen valgt at aflægge regnskabet i henhold til Going concern?’ 

Ledelsen har valgt at aflægge efter going concern, da ledelsen egentlig vurderer at der ikke 

er udfordringer hermed, da det hverken nævnes usikkerhed herom i ledelsesberetningen 

eller noteoplysningerne.  

 

’Er der væsentlig going concern usikkerhed på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen?’ 

Med udgangspunkt i ledelsesberetningen, hvor ledelsen beretter om negativ egenkapital på 

1 mio. kr. og et underskud på 1,6 mio. kroner i regnskabsåret, er der væsentlig usikkerhed 

herom.  

Revisor gør endvidere også regnskabsbruger opmærksom herpå i forbindelse med afsnit i 

revisorpåtegningens ”konklusion med forbehold”. 

’Har ledelsen dokumenteret sin stillingtagen til going concern?’ 

Ledelsen har ikke taget stilling til usikkerheden om fortsat drift, da ledelsen ikke nævner 

forholdet i hverken ledelsesberetningen eller i regnskabet i form af noteoplysningerne. 

Revisor nævner ikke i erklæringen, at ledelsen ikke har taget stilling herom. Revisor kunne 

dog have afgivet en konklusion med ’manglende konklusion’, hvis ledelsen ikke har taget 

stilling herom, som bemærket ved ledelsesberetningen og noteoplysningerne. Revisor 

afgiver i tilfældet ikke en erklæring med manglende konklusion.  

 

’Er revisor enig i going concern forudsætningen?’ 

Revisor er umiddelbart ikke enig i forudsætningen herom. Revisor afgiver derfor et forbehold 

for selskabets evne om fortsat drift, og tvivler derfor på at selskabets evne om fortsat drift.  

Som det fremgår af beslutningstræet, skal revisor afgive en erklæring med ’afkræftende 

konklusion’, hvis tilfældet er at revisor ikke er enig i forudsætningen.  

 

Det sidste spørgsmål med udgangspunkt i beslutningstræet er følgende: 

’indeholder regnskabet tilstrækkelige oplysninger om den væsentlige usikkerhed?’ 
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Såfremt revisor vurderer, at der er tilstrækkelige oplysninger, skal afsnittet om ’usikkerhed 

om fortsat drift’ medtages i revisorerklæringen. Revisor afgiver dog et forbehold i 

revisorerklæringen, og dette er hvis revisor ikke vurderer, at der er tilstrækkelige oplysninger 

i årsrapporten vedrørende usikkerhed om fortsat drift.  

Det vil sige, at der skal afgives forbehold ved manglende oplysninger. I casen afgiver revisor 

ikke forbehold for manglende oplysninger, men forbehold for evnen om fortsat drift.  

 

4.1.4 Delkonklusion sag nr. 29/2020 
Ledelsen i ’C ApS’ nævner ikke usikkerhed om fortsat drift i ledelsesberetningen eller 

noteoplysningerne i årsrapporten. Revisor afgiver en erklæring med forbehold for selskabets 

evne for forudsætningen vedrørende going concern. I udtalelse om ledelsesberetningen er 

der ingen modifikationer eller bemærkninger om ledelsesberetningen, og revisor er derfor 

enig med ledelsen.  

 

Revisors erklæring og udtalelse om ledelsesberetning er modstridende, da revisor i 

påtegningen giver regnskabsbruger indtrykket af, at der er væsentlig usikkerhed om fortsat 

drift i ’C ApS’. Ledelsen nævner ingen forhold om væsentlig usikkerhed i 

ledelsesberetningen, og derfor bør udtalelsen også indeholde afsnit herom.  

Dette er en klar fejl af revisor. 

 

I forbindelse med den afgivne erklæring afgiver revisor et forbehold for selskabets evne om 

fortsat drift. Derfor bør revisor have afgivet en erklæring med ’afkræftende konklusion’, da 

revisors vurdering er, at selskabet ikke opfylder going concern forudsætningen.  

Revisor kunne også have afgivet en erklæring med ’manglende konklusion’, da det ikke i 

regnskabet forekommer tydeligt, at ledelsen har taget stilling til selskabets evne om fortsat 

drift. Derfor er det en tydelig fejl. Revisor skulle have ændret modificeringen i både 

erklæringen og udtalelse om ledelsesberetningen. 
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4.1.5 Afgørelsen i sag nr. 29/2020 

I forbindelse med revisors erklæring forekommer der nedenstående afgørelse i sagen for 

revisor:  

”Klagepunkt a. Klager har på denne baggrund bevist, at indklagede i revisionspåtegningen på 

årsregnskabet for C ApS for regnskabsåret 2016 skulle have taget forbehold for, at selskabet 

var going concern i stedet for af anvende en ”bortset fra” konklusion, og indklagede skulle på 

den baggrund have afgivet en afkræftende konklusion. Et forbehold vedrørende going 

concern er gennemgribende, hvilket indebærer, at konklusionen i påtegningen ikke kan være 

en ”bortset fra” konklusion.  

Fordi indklagede har taget forbehold for going concern uden, at dette har medført, at der er 

afgivet en afkræftende konklusion i revisionspåtegningen, har indklagede overtrådt 

erklæringsbekendtgørelses - dagældende og nugældende - § 6, stk. 7, og dermed tilsidesat 

god revisorskik ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for C ApS for 2016.” (sag 

nr. 29/2020, 2020, s. 19). 

Revisor skulle derfor have afgivet en erklæring med afkræftende konklusion, da revisor 

vurderer at ’C ApS’ evne om fortsat drift ikke er tilstrækkelig, og derfor ikke opfylder going 

concern forudsætningen. Som det fremgår af sagen, går ’C ApS’ også konkurs inden for 12 

måneder efter årsregnskabets afslutning.  

En afkræftende konklusion bør i dette tilfælde have været korrekt. 

 

I forbindelse med revisors udtalelse om ledelsesberetningen er der kommet følgende 

afgørelse i sagen om ’C ApS’. 

Klagepunkt b. Revisornævnet lægger til grund, at det af ledelsens beretning i årsregnskabet 

for C ApS for regnskabsåret 2016 fremgår, at årets resultat var utilfredsstillende, men at 

direktionen forventede en acceptabel udvikling i selskabets driftsresultat for året 2017, at 

indklagede, jf. klagepunkt a, havde taget forbehold for, at selskabet var going concern i 

revisionspåtegningen, samt at ledelsens beretning ikke indeholdt oplysninger om 

usikkerheder vedrørende going concern.  
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Klager har på denne baggrund bevist, at indklagede burde have modificeret sin udtalelse om 

ledelsesberetningen på grund af manglende sammenhæng mellem oplysninger i 

årsregnskabet og i ledelsens beretning.  

Fordi indklagedes udtalelse om ledelsesberetningen ikke er modificeret som følge af 

manglende oplysninger i ledelsesberetningen, har indklagede overtrådt – dagældende og 

nugældende - erklæringsbekendtgørelses § 5, stk. 7, og dermed tilsidesat god revisorskik ved 

afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for C ApS for regnskabsåret 2016.”  (sag nr. 

29/2020, 2020, s. 19). 

Revisor skulle derfor have foretaget en modificering i revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen for ’C ApS’. Revisor har derfor også begået en fejl ved ikke at modificere 

udtalelsen om ledelsesberetningen, da ledelsen ikke har afsnit om ’usikkerhed om fortsat 

drift’ medtaget i ledelsesberetningen, og dette suppleres også som fejl ved interview af 

statsautoriseret revisor. Her udtaler revisor, at den manglende røde tråd mellem erklæring 

og udtalelse om ledelsesberetning, er én af faldgruberne for revisorerne. (Bilag 5, S93) 

 

4.1.6 Sammenholdelse af afgørelsen og beslutningstræet 
Med udgangspunkt i beslutningstræet skulle revisor også have modificeret revisors udtalelse 

af ledelsesberetningen og modificeringen af erklæringen have været anderledes i form af 

enten manglende konklusion eller afkræftende konklusion.  

Erhvervsstyrelsens afgørelse vurderede i lighed med beslutningstræet, at revisor skulle have 

modificeret udtalelsen om ledelsesberetningen og en afkræftende konklusion af 

revisorpåtegningen. 

Afgørelsen er dermed foretaget af erhvervsstyrelsen korrekt med udgangspunkt i 

beslutningstræet.  

Revisor blev idømt en bøde på 150 t.kr og 30 t.kr i forbindelse med sagen om ’C ApS’ og to 

øvrige sager (sag nr. 29/2020, 2020). Der fremgår desuden af erklæringsbekendtgørelsen, at 

ved forkert afgivet erklæring straffes ansvarlig med bøde og eller strafansvar 

(Erklæringsbekendtgørelse, 2011, §20). 



65 
 

  

4.1.7 Sammenlignelighed til analyserede cases 

I forbindelse med afgørelsen i C ’ApS’, er der sammenlignelighed med de 5 analyserede 

regnskaber; 

Regnskab nr. 3, Regnskab nr. 6, Regnskab nr. 7, Regnskab nr. 13 og Regnskab nr. 18.  

Her har revisor foretaget fejl ved udtalelsen om ledelsesberetningen og i forbindelse med 

revisors påtegning ved forskellige modificeringer med udgangspunkt i beslutningstræet.  

 

I forhold til modifikationen af erklæringen er der sammenlignelighed til regnskab nr. 3, hvor 

der skulle have været afgivet enten en blank påtegning eller afkræftende konklusion. Der 

blev også taget et forbehold i erklæringen. Derfor er der lighed hertil i forbindelse med 

erklæringen. 

 

Med sammenligning af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, burde der have været en 

modifikation herom i regnskab nr. 6 og 7, hvor ledelsen i regnskab nr. 6 ikke har udarbejdet 

en ledelsesberetning. Ved regnskab nr. 7, er der ingen omtale om usikkerhed om fortsat 

drift, og derfor burde revisors udtalelse herom også være modificeret.  

 
4.1.8 Delkonklusion 
Der er sammenhæng til sag nr. 29/2020 og de analyserede regnskaber med fejl i Roskilde 

retskreds i perioden 01.01.2021 til 31.03.2021.  

Der er fejl i udtalelse om ledelsesberetning og modifikationerne af revisorerklæringerne. 

Herudover er der også sammenhæng til afgørelsen i sag nr. 29/2020 og beslutningstræet, 

som er enige i modificeringerne i ledelsesberetningen og modifikationen af årsrapporten i 

form af en afkræftende konklusion. Det er dermed tydeligt, at der ved sag nr. 29/2020 er 

sket fejl i forbindelse med revisors arbejde ved udtalelsen om ledelsesberetningen og 

modificeringen af revisorerklæringen.  

Dette understøttes også af at erhvervsstyrelsen har interesse for fejl, og varetager sin 

funktion for at kvalitetssikre revisors arbejde. Ovenstående fremgår desuden i interviewet 

med statsautoriseret revisor: ” Vi har mange af de her spørgsmål der starter med at 
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revisorerne ikke får dokumentationen og man så starter med at sige; jamen så må vi have en 

afkræftende konklusion for vi er ikke enige i going concern forudsætningen til at man 

arbejder sig ned, så begynder kunderne at arbejde med det for man forklarer dem; venner i 

får, så skal vi bare gøre det igen med erhversstyrelsens hjælp.”  (Bilag 5, S.85). 

 

Derfor er det et væsentligt forhold for revisor, at der ikke foretages fejl i ledelsesberetningen 

og erklæringen, for erhvervsstyrelsen tager affære.  

I dette tilfælde blev der uddelegeret bøder til statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup og 

revisor Bent Andrup. Det er revisors pligt at afgive en korrekt erklæring overfor 

regnskabsbruger, da revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. I forbindelse med de 18 

analyserede regnskaber, hvor der er fejl ved 5 af disse, kan konsekvensen heraf også være 

større bøder til revisorerne. 

 

5. Konklusion 
Som det fremgår af undersøgelsesspørgsmålet ’Hvad er reglerne vedrørende going concern 

forudsætningen?’ skal ledelsen oplyse om relevante økonomiske forhold, herunder 

selskabets evne om fortsat drift. Reglerne for ledelsen er, at ledelsen skal oplyse herom, hvis 

der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift. Som det fremgår af årsregnskabslovens kapitel 

2, er det ledelsens ansvar at aflægge regnskab, der er i overensstemmelse med regler og 

love. Ledelsen har derfor ansvaret for årsrapporten og skal derfor aflægge et retvisende 

regnskab for regnskabsbruger. Det vil sige, at der ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift, 

skal oplyses herom og tages stilling hertil. 

Ledelsen skal oplyse om væsentlig usikkerhed i ledelsesberetningen, når det er 

regnskabsklasse B regnskaber.  

Som følge af årsregnskabsloven, skal ledelsen oplyse om væsentlige økonomiske forhold. 

Going concern er et gennemgribende forhold for årsrapporten, og dermed et væsentligt 

forhold.  

Ledelsen har mulighed for at oplyse om usikkerhed om fortsat drift ved noteoplysningerne i 

årsrapporten.  
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I forbindelse med indrapporterede årsrapporter til erhvervsstyrelsen er revisor med rollen 

som offentlighedens tillidsrepræsentant væsentlig for regnskabsbruger. Som det 

forekommer ved årsregnskabsloven, skal revisor ved regnskabsklasse B selskaber udtale om 

ledelsesberetningen. Da going concern er et væsentligt forhold, skal revisor altid tage stilling 

herom i udtalelsen om ledelsesberetningen. I forbindelse med revisorpåtegningen og 

erklæringsbekendtgørelsen har revisor et ansvar i at foretage en korrekt konklusion af 

årsrapporten, herunder going concern og ledelsens rapportering herom.  

Revisor har mulighed for at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen med modifikation, 

som følge af at ledelsen ikke har oplyst om usikkerhed om fortsat drift i ledelsesberetningen.  

 

I forbindelse med revisors påtegning af årsrapporten, kan revisor aflægge en erklæring med 

følgende konklusioner vedrørende regnskaber med væsentlig usikkerhed om fortsat drift: 

- Blank påtegning med afsnit om usikkerhed om fortsat drift,  

- Forbehold for manglende oplysninger 

- Afkræftende konklusion og  

- Manglende konklusion.  

Det er væsentligt for revisor at foretage den korrekte vurdering.   

Reglerne er klare omkring revisors og ledelsens ansvar ved oplysning om væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift, for selskaber som aflægger efter going concern forudsætningen.  

 

’Hvilke fejl er der i revisors arbejde ved going concern?’ 

I forbindelse med dataindsamlingen viste det, at der ved stikprøven kun var 12%, som havde 

erklæringer med høj grad af sikkerhed i form af en revisorerklæring. Herudover var der 45% 

som havde fravalgt revisor, og foretaget opstillingen af regnskabet selv uden en revisor, som 

har set på materialet. I forbindelse med afgrænsningen til going concern og 

revisionserklæringer, så blev der ikke set på disse regnskaber, da revisor ikke har foretaget 

noget arbejde. 

Det samme gør sig gældende med de øvrige ikke-revisionserklæringer, som ikke er afgivet 

med høj grad af sikkerhed, og derfor ikke en del af stikprøven. I stikprøven var der 18 
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regnskaber, der blev analyseret. Stikprøven er repræsentativ, da denne er udtaget tilfældigt 

for perioden 01.01.2021 til 31.03.2021 på statstidende.dk, over selskaber som er gået 

konkurs i perioden. Ud af de 18 analyserede regnskaber, var der fejl i 5 af årsrapporterne i 

forbindelse med revisors arbejde. Revisors arbejde bestod af udtalelse om ledelsesberetning 

og revisorerklæringen. I procent er det 27,8 %, af revisors arbejde der er fejl i.  

 

Fejlene er kun i forbindelse med going concern, og den afgivne erklæring. Revisor 

overskrider dermed erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af forkert og eller mangelfuldt 

arbejde.  

 

Som følge af at det er en repræsentativ stikprøve, blev fejlene ekstrapoleret op for hele 

perioden med udgangspunkt i samme fordelinger af konkurser, selskabstype på 65,6%, 

revisionserklæringer som er 12% og fejlprocent på de 27,8%. Ved ekstrapoleringen er 

resultatet 119 potentielle fejl i perioden 01.01.2021 til 31.03.2021.  

 

Tallene er høje, og det er vigtigt for revisor at afgive korrekt arbejde i form af korrekt 

udtalelse om ledelsesberetning og revisor påtegningen. Beslutningstræet kan afhjælpe 

revisor hermed.   

 

Der kunne også være 8 øvrige potentielle fejl i erklæringerne, men afgrænsningen 

vedrørende analyse af væsentlige regnskabstal og nøgletal gør, at der ikke blev analyseret 

yderligere herom.  

’Hvad er konsekvensen for revisor?’ 

For at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet, analyserede og sammenholdt 

undersøgelsen en sag, som er afsluttet fra erhvervsstyrelsen. Sag nr.29/2020, som havde 

foretaget forkerte vurderinger og konklusioner i udtalelse om ledelsesberetningen og forkert 

modificering af konklusionen. 

Erhvervsstyrelsen kom frem til de samme konklusioner som beslutningstræet, og ved 

afgørelsen af sagen blev revisor ved sag nr. 29/2020 idømt større bøder i forbindelse med 

fejlene i revisors udtalelse og erklæring.  
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Konsekvensen for revisor ved fejl er derfor større bøder ved fejlagtigt arbejde i forbindelse 

med afgivelse af erklæringer og udtalelse. Nogle af de analyserede sager ved stikprøven i 

analysen havde samme konklusioner som sag nr. 29/2020, og derfor er det muligt, at 

revisorerne ved de 5 regnskaber også modtager en bøde i forbindelse med deres arbejde.  

Undersøgelsen har ved hjælp af beslutningstræet vurderet, hvorvidt revisors arbejde har 

været korrekt. Beslutningstræet blev også anvendt ved sag nr. 29/2020, og kom frem til 

samme afgørelse som erhvervsstyrelsen. Derfor er beslutningstræet et redskab for revisorer, 

som kan anvendes fremadrettet for at foretage den korrekte vurdering. 

Derfor kan værktøjet reducere eventuelle fejl i revisors arbejde fremover i form af udtalelse 

om ledelsesberetning og revisors påtegning.  
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7. BILAG 
7.1 Bilag 1 – Blank påtegning med afsnit om væsentlig usikkerhed om fortsat drift 
Konklusion uden modifikationer, når der er en 

væsentlig usikkerhed, og oplysningerne i regnskabet er 

fyldestgørende 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til kapitalejerne i ABC Selskab [eller anden passende adressat 

Erklæring om revisionen af regnskabet20 

Konklusion 

Vi har revideret regnskabet for ABC Selskab (selskabet), der 

omfatter balance pr. 31. december 20X1 samt 

totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse og 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, samt 

noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskab giver et 

retvisende billede (eller i alle væsentlige henseender giver en 

rimelig præsentation) af selskabets finansielle stilling pr. 31. 

december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og 

pengestrømme for året, der sluttede pr. denne dato i 

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision (ISA). Vores ansvar ifølge disse standarder 

er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit “Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 

overensstemmelse med de etiske krav, der er relevante for vores 

revision af regnskabet i [jurisdiktion], og vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Vi mener, at det opnåede 
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revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. 

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Vi gør opmærksom på note X i regnskabet, hvoraf der fremgår, at 

selskabet har haft et nettotab på ZZZ for året, der sluttede xx. xxxx 

201x, og at selskabets kortfristede forpligtelser pr. denne dato 

oversteg selskabets samlede aktiver med YYY. Som anført i note 

X indikerer disse begivenheder eller forhold sammen med andre 

forhold, som er beskrevet i note X, at der er en væsentlig 

usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 

at fortsætte driften. Dette forhold har ikke medført modifikation til 

vores konklusion. 

 

7.2 Bilag 2 – Forbehold for manglende oplysninger 
Konklusion med forbehold, hvor der er en væsentlig 

usikkerhed, og regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation 

som følge af oplysninger, der ikke er fyldestgørende 

I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende 

omstændigheder at være til stede: 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til kapitalejerne i ABC Selskab [eller anden passende adressat] 

Erklæring om revisionen af regnskabet23 

Konklusion med forbehold 

Vi har revideret regnskabet for ABC Selskab (selskabet), der 

omfatter balance pr. 31. december 20X1 samt 

totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse og 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, samt 

noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskab, bortset fra 
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ufuldstændigheden af de oplysninger, der henvises til i erklæringens 

afsnit “Grundlag for konklusion med forbehold”, giver et retvisende 

billede (eller i alle væsentlige henseender giver en rimelig 

præsentation) af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 

20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for 

året, der sluttede pr. denne dato i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Grundlag for konklusion med forbehold 

Som nævnt i note yy udløber selskabets aftaler om finansiering, 

og restgælden forfalder til betaling d. 19. marts 20X2. Selskabet 

har ikke været i stand til at afslutte genforhandlinger eller opnå 

anden finansiering. Dette tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, 

som kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at 

fortsætte driften. Regnskabets oplysninger om dette forhold er ikke 

fyldestgørende. 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision (ISA). Vores ansvar ifølge disse standarder 

er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit “ Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 

overensstemmelse med de etiske krav, der er relevante for vores 

revision af regnskabet i [jurisdiktion], og vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Vi mener, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion med forbehold. 

 

7.3 Bilag 3 – Afkræftende konklusion 
Afkræftende konklusion, når der er en væsentlig 

usikkerhed, og sådan usikkerhed ikke er oplyst i regnskabet 

I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende 

omstændigheder at være til stede: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til kapitalejerne i ABC Selskab [eller anden passende adressat] 

Erklæring om revisionen af regnskabet26 

Afkræftende konklusion 

Vi har revideret regnskabet for ABC Selskab (selskabet), der 

omfatter balance pr. 31. december 20X1 samt 

totalindkomstopgørelse, egenkapitalopgørelse og 

pengestrømsopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, samt 

noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskab som følge 

af udeladelsen af de oplysninger, der er beskrevet i erklæringens 

afsnit “Grundlag for afkræftende konklusion”, ikke giver et 

retvisende billede (eller ikke i alle væsentlige henseender giver en 

rimelig præsentation) af selskabets finansielle stilling pr. 31. 

december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og 

pengestrømme for året, der sluttede pr. denne dato, i 

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 

Grundlag for afkræftende konklusion 

Selskabets aftaler om finansiering udløb, og det udestående beløb 

forfaldt til betaling den. 31. december 20X1. Selskabet har ikke 

været i stand til at afslutte genforhandlinger eller opnå anden 

finansiering og overvejer at indgive konkursbegæring. Dette tyder 

på, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl 

om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Regnskabet 

indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forholdet. 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision (ISA). Vores ansvar ifølge disse standarder 

er nærmere beskrevet erklæringens afsnit om Revisors ansvar for 

revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i 
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overensstemmelse med de etiske krav, der er relevante for vores 

revision af regnskabet i [jurisdiktion], og vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Vi mener, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores afkræftende konklusion. 

 

7.4 Bilag 4 – Manglende konklusion 

Manglende konklusion, 

Vi udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. På grund af betydeligheden af de(t) 

forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for manglende konklusion", har vi ikke været i 

stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en 

konklusion om årsregnskabet. 

 

Grundlag for manglende konklusion 

Selskabets bogføring og det øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og 

indeholder adskillige fejl i relation til varebeholdninger, tilgodehavender og varekreditorer. 

På tidspunktet for afgivelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet har det endnu ikke 

været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. 

 

Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

tilgodehavender på kr. xxx, varebeholdninger på kr. xxx og varekreditorer på kr. xxx. Som 

følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kan 

anses for nødvendige, samt den mulige effekt heraf på resultatopgørelsen og 

egenkapitalopgørelsen. 
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7.5 Bilag 5 – Transskribering Interview med Peter Kyhnauv-Andersen 
 

Transskribering af fysisk tilstedeværende interview med Peter Kyhnauv-Andersen D.9 April 
2021, kl. 10.21, Weidekampsgade 6, 2300 København S 

1. JR: Vil du introducere dig selv?  

 

PKA: Mit navn er Peter Kyhnauv, jeg er autoriseret revisor fra 2017. Jeg arbejder i 

Deloitte, som Senior manager. Har tidligere haft kunder af banker og 

forsikringsselskaber, fondsmægler selskaber (Finansielle virksomheder), og 

produktionsvirksomheder, børsnoterede virksomheder, og nu sidder jeg med 

forsyningsvirksomheder blandt andre 

 

2. JR: Hvad er revisors rolle ved Going Concern? 

PKA: I forhold til vores rolle, én ting er at vi har den påtegningsmæssige opgave, hvor 

vi skal gennemgå og dokumentere at vi er enige med ledelsen 

3. s forudsætninger, hvorvidt de er en fortsættende virksomhed fra balancedagen. Det 

er sådan set én ting, vores rolle er at gennemgå ledelsens vurdering af det. Jeg synes 

også vores rolle ligger i vejledningen af, hvordan og hvorledes man laver denne 

vurdering. Det er ikke alle virksomheder som laver vurderingen, men som bare tager

  det som en forudsætning at virksomheder er going concern. Det er også sådan 

set hovedreglen. Der er mange virksomheder som gør det, men der er også nogle 

virksomheder, der ikke gør det. De virksomheder som ikke gør det. De virksomheder 

som ikke gøre det, gør det sådan, at de virksomheder som går neden om og hjem. Det 

er der vi har et problem med Going concern. Så er der de andre der vælger at blive 

lukket.  

Vores rolle ligger også I, at få informeret ledelsen om, hvordan de får truffet 

beslutning om i god tid, hvorvidt selskabet fortsætter. Det som man skal i forhold til 

GC, i forhold til vores rolle, synes jeg godt vi kan være begrænsede af at sige 12 

måneder fra balancedagen. Den er ikke begrænset til 12 måneder. Vi har for 

eksempel, nogle kunder, hvor vi kan se, at der er nogle likviditetsmæssige 

udfordringer, at de i 2023 har nogle udfordringer hvor selskabet går nedenom og 
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hjem. Det vil sige, at selskabet godt kan være en fortsættende virksomhed næste og 

næste år igen, men hvis man skal indregne sine anlægsaktiver for eksempel, at man 

ved at i 2023, kommer selskabet til at gå konkurs, ved man at der er en væsentlig 

værdiforringelse af alle aktiverne, fordi levetiden er væsentlig kortere end de 70 år de 

står til, at der kan være en risiko for, at de skal realiseres i 2023. Vi er som revisorer 

derfor ret snævre i at skulle kigge 12 måneder fra balancedagen. Og bruger det som 

en undskyldning, da vi kun kigger 12 måneder frem, men at man tager udgangspunkt 

i de 12 måneder, men er ikke begrænset til de 12 måneder.  

Derudover er vores rolle i forhold til Going Concern i forbindelse med det 

selskabsretlige. Man må ikke drive virksomhed for kreditorenes risiko og regning. Det 

glemmer vi også som revisorer. Hvornår er dette håbløshedstidspunkt? – Det er jo 

ikke først, når vi reviderer regnskabet, at vi skal reagerede på going concern. Vi har 

også en forpligtelse I at informere ledelsen i at de ikke må drive virksomhed efter 

håbløshedstidspunktet. For eksempel, at hvis en virksomhed i oktober ved, at de 

kommer til at lukke, skal vi ikke vente til januar, når vi påbegynder revisionen, og har 

påtegningen der. Der har vi en forpligtelse allerede i Oktober, til at sige, at nu er der 

ledelses ansvar. 

 

JR: Hvad vil håbløshedstidspunktet sige?  

PKA: Det vil sige, at der ikke er nogle vej tilbage. Der er der at man skal sige til 

ledelsen, at I skal gå ned i skifteretten ellers så skal der foretages rekonstruktion, hvis 

der er noget der kan reddes eller også er det konkurs. Den ting tænker man sjældent 

på, da vi ofte venter til revisionen til januar.  

Det er det sidste vi laver ved revisionen. Vi reviderer ofte regnskabet med 

forudsætningen om, at selskabet er going concern. Den sidste compliance øvelse vi 

laver, er at sikre at selskabet er going concern, og dette er dokumenteret og 

overholdt. Problemet er, at det er for sent i forhold til, at hvis vi allerede i oktober har 

kendskab til going concern issues, folk glemmer lidt, at der er ledelsesansvar i den 

resterende periode, at hvis man har fået flere kreditorer.  

Hvis man skal tale påtegning, så er vi ikke nede i afkræftende konklusion. Så er vi 
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også nede i en fremhævende i erklæringsbekendtgørelsens paragraf 7, stk 2. om, at 

ledelsen kan tilfalde ansvar, da de har drevet virksomhed efter 

håbløshedstidspunktet.  

 

Overordnet er vores rolle påtegningen, at vi skal sikre at indregningen er korrekt, og 

at det er en fortsættende virksomhed.  

4. JR: Hvad skal revisor være særligt opmærksom på ved revision af GC? 

 

PKA: Det jeg synes vi skal være særligt opmærksom på, er at man ikke ’bare’ kan 

bruge virksomhedens vurdering af det. Jeg har aldrig oplevet, hvor virksomheden selv 

siger ”Arhh, den går sku nok ikke”, men jeg har prøvet en del gange, hvor vi har haft 

oplysning med om ’usikkerhed ved going concern’. Det er sjældent ledelsen der 

kommer og siger, at revisor skal have den med. Oftest synes jeg, at de kunder man 

har. Ledelsens holdning er ofte til at starte med, at den er fin. De tror på, at dette skal 

nok gå, det skal nok blive vendt.  

 

JR: Vil det sige, at arbejdet primært ligger hos revisor? 

 

PKA: Det burde ikke være sådan, men det gør det, rigtig mange steder. Det kan godt 

være, at ledelsn tror på, at de fortsætter, men hvis vi som revisorer ikke kan få 

dokumentation på, at det er sådan, og det er så usikkert. Så har man ikke fået sin 

revisionsdokumentation, selvom ledelsen regner med, at de overlever.  

 

Type 1 fejl: Det er en fejl, hvis vi vurderer, at selskaber er i fortsat drift, og de så går 

konkurs. Det er så en fejl. 

 

Der er også en anden type fejl, hvor vi (revisorer) mener, at selskabet ikke kan 

overleve, og virksomheden så overlever alligevel. I forhold til den sidste er vores 

udordring, at vi ikke ligger hånden på kogepladen og siger, at den går ned. Vi siger, at 

vi ikke har fået dokumentationen på, at selskabet fortsætter, for eksempel 
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likviditetsbudgetter mv.  

 

-  

5. JR: Hvad er ledelsens rolle ved GC? 

 

PKA: Ledelsens rolle ved going conern, er at det er ledelsens vurdering, det er dem 

som aflægger regnskabet. I forhold til hvor store kunder man har, er der forskel på, 

hvor opmærksom man er. Hvis man er en stor kunde, er der nok mere 

opmærksomhed på, at det er deres ansvar at aflægge regnskabet. 

 

Hvis det er mindre kunder, ligger de det mere over på revisor. Men det er ledelsens 

rolle og ansvar at lave vurderingen.  

 

6. JR: Er ledelsen biased ved deres vurdering af om selskabet er GC? 

PKA: Rent erfaringsmæssigt: Så er ledelsen ikke overforsigtig med usikkerhed ved 

fortsat drift. Jeg har mere oplevet, at ledelsen kæmper med næb og klør i forhold til 

ikke at have afsnittet med om ’usikkerhed ved going concern’. Det er rent 

erfaringsmæssigt. 

Hvis man skal tale om hvorfor – er det klar, at hvis virksomheden skal ud at låne nogle 

penge, eller købe på kredit er det væsentligt i forhold til kreditværdighed, om der er 

denne information om usikkerhed om fortsat drift eller en afkræftende konklusion.  

 

Jeg kunne forestille mig, at det er derfor ledelsen gerne vil ha’, at det ser så godt ud 

som muligt. Der er mange virksomheder, især ved dem der er konkurstruede, at der er 

regnskabet nok ikke det vigtigeste. Det er nok likviditeten, overlever vi? Får vi kunder 

og penge i kassen? Det er nok det der er mere fokus på, end om man har indregnet 

sin omsætning korrekt mv., der handler det om at have likviditeten. 

 

JR: At kunne betale sine regninger?   
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PKA: Ja – og i forhold til spg. 5, om ledelsen er biased. Det er de helt klart, og det kan 

jeg også godt resonnnere mig frem til, at det er derfor ledelsen gør det.  

 

7. JR: Ja, og vi kommer også længere nede, ind på det i forbindelse med, hvad kan man 

sige, erklæringerne, og det her. Men ja, og, Jeg synes du har været inde over Hvordan 

ledelsen tager stilling til GC. 

PKA: ja  

JR: øhm, hvis du vil uddybe det  

PKA: Jaaa, det ved jeg ikke. Jeg kan godt gøre det men jeg kommer nok til at sige 

nogle af de samme ting igen, men altså  

JR: Ja, Lad os springe den over og gå videre til næste spørgsmål. Jeg synes du har 

været inde over det i hvert fald.  

PKA: Ja  

JR: øhm, Ja, og du har også nævnt den her (refererer til spørgsmål 7*)  

PKA: Ja, 7’eren dér 

JR: Ja, altså har du …  

PKA: Jeg kan lige sætte nogle flere ord på det 

8. JR: Ja, har du været ude for at ledelsen ikke ville omtale forholdende  

PKA: ja  

JR: Hvis der er usikkerhed om forholdende  

PKA: Rigtig mange gange  

JR: mmmh 

PKA: altså jeg har næsten ikke været ude for det modsatte. Der er brok omkring det. 

Og det eneste sted hvor der ikke er brok omkring det er det seneste sted jeg har været 

ude og reviderer men det er fordi det er sådan at det er åbenlyst og det har været det 

samme forhold de sidste 10 år, så det er sådan en, en traver der ligesom bare er en 

standard ting der er indeni og de har ligesom sørget for at øøøøh, at tingene bliver 

løst  

JR: ja  

PKA: grunden til at vi har denne her beskrivelse af væsentlig usikkerhed af going 
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concern, øhm, det er at den er betinget af at der er en tredje part som sådan løbene 

får tilført penge dertil  

JR: yes 

PKA: og tredje parten har ligesom accepteret det - tredjeparten er sådan set også 

dem der er ejerne af det  

JR: Mmmh 

PKA: Så derfor, altså de skriver jo ligesom under på at det er under forudsætning af at 

de ligesom løbende giver penge så øhm, så kommer selskabet til at fortsætte  

JR: Okay  

PKA: Så man kan sige at det er sådan en søvne-beskrivelse. Den skal jo være med, 

fordi den er øøøh, altså den er betinget af i fremtiden at de her penge kommer  

JR: mmh  

PKA: øhm, og der er ikke lavet nogen aftale om at pengene skal komme  

JR: Nej 

PKA: for det må man ikke lave. Den skal ligesom gives hvert eneste år  

JR: Okay  

PKA: Og det første år hvor tingsavl???? Ikke bliver givet, der går selskabet konkurs. 

Men det er jo også særligt i de her, også i forlængelse med covid-19, der har jeg 

været, jeg har jo siddet, undskyld det glemte jeg at sige ift. 1’eren (spørgsmål 1*), jeg 

har jo også siddet i vores faglige afdeling øhm, og har behandlet mange af de her 

konstellationer altså hvor folk kommer med påtegningsspørgsmål ift. Covid-19 her, 

rigtig mange om fortsat drift, sindssygt mange… 

JR: Ja hvordan kommer det til udtryk i årsrapporten?  

PKA: jamen altså de konstellationer som, ja altså de forespørgsler revisionerne 

kommer og spørg sådan så de ligesom kan få en second opinion på konklusionerne 

inde i deres revisionsfil. Særligt øh, rejsebranchen, eller, restauranter har jo haft de 

her forespørgsler. Diskussionerne går oftest omkring altså de tre udfald der er der, om 

man skal have en afkræftende konklusion, fordi man ikke var enig, om man har en 

beskrivelse af usikkerhed eller om man er helt ude i at man ikke skal have det  

JR: Okay 
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PKA: Øh, det hvor mange revisorer tager fejl af ift. Den del, det er at den der 

beskrivelse af væsentlig usikkerhed, den skal man ikke have med hvis man ligesom 

ikke synes der er en væsentlig usikkerhed.  

JR: Nej  

PKA: Altså det er ikke sådan en øøøh, det er ikke sådan en ting man bare har med  

JR: Nej 

PKA: så hvis det er sådan så man mener at man ligesom har fået dokumentation på 

det  

JR: mmmmh  

PKA: Man har fået dokumentation på at det skal nok gå under de og de her 

forudsætninger og man som revisor føler sig overbevist om at det skal nok fungere, 

det kan jo være likviditetsbudget man har kigget på, jamen vi er sådan set enige med 

den trackrecord de har og de fremtidsudsigter der er, så er vi sådan set enige i at de 

skal nok nå at få de her kontrakter. Så derfor så synes vi ikke at der er denne her 

væsentlige usikkerhed  

JR: Nej  

PKA: Og så er det forkert at have beskrivelsen i påtegningen. Man skal ikke have den 

med hvis der ikke er en væsentlig usikkerhed  

JR: Nej okay  

PKA: og det er meget det de diskussionerne har gået omkring  

JR: mmh 

PKA: Altså, øøøhm, når vi har fået spørgsmålene ind, så er det oftest startet med en 

afkræftende konklusion, altså at revisorerne siger, vi kan ikke få dokumentation på 

det, og der er vores holdning jo selvfølgelig, også erhvervslivets holdning, det er ikke 

godt nok  

JR: Nej  

PKA: Hvis man ligesom sætter et regnskab ind hvor man siger at man ikke har fået 

nok, altså dokumentation, det er uanset om det er ift. Going concern altså det er 

afkræftende eller manglende konklusioner om man vil, øhm, eller vi er ude i helt 

almindelig bortset fra, eller sådan øhm, fordi man ikke har fået revisionskonklusion så 
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vil erhvervsstyrelsen vende tilbage og siger at i har 14 dage til at sørge for at 

dokumentation er givet sådan at vi kan få en konklusion på det.  

JR: Okay  

PKA: Altså sådan så, hvis man skal tage et eksempel, værdiansættelse af en 

investeringsejendom – hvis man laver en påtegning hvor der står ”vi har ikke fået 

dokumentation på værdiansættelsen, så derfor bortset fra den mulige indvirkning der 

er, så er vi enige” så vender erhvertsstyrelsen tilbage til selskabet og siger ”i har 2 

uger til at sende revisorerne dokumentation” sådan så vi kan komme frem til, altså er 

det en uenighed med ledelsen som siger værdiansættelsen er forkert eller kommer i i 

mål  

Vi har mange af de her spørgsmål der starter med at revisorerne ikke får 

dokumentationen og man så starter med at sige; jamen så må vi have en afkræftende 

konklusion for vi er ikke enige i going concern forudsætningen til at man arbejder sig 

ned, så begynder kunderne at arbejde med det for man forklarer dem; venner i får, så 

skal vi bare gøre det igen med erhversstyrelsens hjælp.  

JR: Ja 

PKA: Øhm, så arbejder man sig ned i at sige jamen er vj i en væsentlig usikkerhed eller 

er vi helt ude af det, altså kan man rent faktisk få dokumentationen. Så det er sådan 

arbejdsgangen er. At ledelsen starter med ikke at ville have nogle ting med og vil ikke 

give noget for de jo er overbeviste om at tingene fungerer og så får man ligesom 

arbejdet sig igennem og så sige; jamen det kan godt være at vi bare er i en væsentlig 

usikkerhed for der er nogle forskellige ting der ikke bliver opfyldt men vi er sådan set 

enige i at under forudsætninger sådan sådan og sådan, så skal det nok gå. Og det er 

omtalt rigtigt i regnskabet, så er det bare den her oplysning der er med – nu var det 

lige ude af tangens ift. spørgsmål 7.  

JR: Yes, men det er helt fint. Jeg tænker øøøhm, når i indsender til erhversstyrelsen  

PKA: Mmmh 

JR: så har i jo givet påtegning og færdiggjort regnskabet; hvad er så processen hvis de 

vil have en revurdering af det? 

PKA: Så skriver de til ledelsen eller til revisor – ophæver revisors tavshedspligt fx  
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Altså det kan være hvis man siger at der er uenigheder om et eller andet, så skriver de 

simpelthen med henvisning til selsskabsloven og siger at de ophæver ens 

tavshedspligt og så skal man simpelthen kommentere, hvad er det der gør at vi ikke 

er kommet i mål  

JR: Okay  

PKA: altså, og der har man så hævet sin tavshedspligt så det vil sige, der må man jo 

sige, vi har ikke fået, altså det er jo uanset hvad – vi kan godt holde det til going 

concern, men vi siger at vi er ikke blevet præsenteret for et likviditetsbudget, altså det 

har ledelsen ikke gidet at lave.  

JR: Nej 

PKA: Øh, hvis man gør det, nu kommer vi også lidt tilbage til dit punkt nummer, nogle 

af de sidste, 12’eren, ift. kundeforhold 

JR: Ja 

PKA: fordi hvis man først er derovre hvor revisor bliver bedt om udtalelser til 

erhversstyrelsen, øhm, der skal man jo svare ærligt på tingene, fordi man ikke har 

nogen tavshedspligt, og når man så siger jamen vi har ikke, ledelsen gider ikke at lave 

et likviditetsbudget til os, så skal de selvfølgelig have fat i ledelsen og sige revisor 

siger i ikke gider at lave likviditetsbudgettet – det kommer i bare i gang med at lave 

nu  

JR: Okay  

PKA:  altså det skal laves. Og så siger erhversstyrelsen i har 2 uger (en tidsfrist) til at 

udbedre forholdet og hvis man ikke har udbedret forholdet, så ryger selskabet bare i 

tvangsopløsning.  

JR: Okay 

PKA: øhm, det er simpelthen den, hvad hedder det, det mandat som erhversstyrelsen 

har. Ligesom hvis man ikke indsender sit regnskab – så ryger selskabet til 

tvangsopløsning med de regler der så er i forhold til genoptage dér øh og 

paratsperiode i forhold til at så kan man ikke gøre det der, indenfor de seneste 5 år, i 

forhold til der er det ret alvorligt, og det er også drfor at man som revisor nok bør 

tage den først og så sige, praksis hos erhversstyrelsen har ændret sig en smule – de 
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accepterer ikke de der ting hvor vi ikke er kommet i mål. Altså vi skal være i bund og 

hvis det er sådan så ledelsen ikke, fx ift. værdiansættelse af investeringsejendom, hvis 

ledelsen ikke gider at lave værdiansættelsen af investeringsejendommen så må vi selv 

lave det og så tage kampen ift. ekstra fakturering  

JR: Yes 

PKA: Men så må revisor sige – vi synes den er 12 mio. værd. Ledelsen har bare taget 

den til 20 mio. 100 mio. men de har ikke gidet at tage stilling til dagsværdi. Vi mener 

den er 12 mio. Så skal vi selv have vores vurdering og det er det samme ift. Going 

Concern. Altså så må vi selv sætte os ned og lave arbejdet for dem og komme frem til 

det. Selvfølgelig på et tidspunkt der kan man ikke for vi kan ikke sætte os selv og lave 

likviditetsbudgettet, men så kommer det til at være sådan at erhvervsstyrelsen vender 

tilbage og siger øhm, så nu skal i gøre det om, og så skal der laves et nyt regnskab  

JR: Ja. Og det leder mig også ind til næste spørgsmål  

PKA: Ja 

9.  JR: Øh, jamen er revisors vurdering eller din vurdering af den skønsbaseret ift. fortsat 

drift? 

PKA: Ja meget  

JR: Okay 

PKA: Det er den. Fordi det er sjældent man har, altså de selskaber hvor man bruger 

mere tid på det her Going concern, altså øhm, om den rent faktisk er opfyld eller ej, 

det er rent faktisk de virksomheder som ikke sådan er soleklare fortsat drift. Altså 

langt de fleste kunder som vi har, der er der ikke nogen udfordringer ift. fortsat drift. 

Der er en egenkapital der ligesom absorberer at selskabet ligger fuldstændig dødt og 

der er allerede indgået kontrakter og trackrecords siger at det nok skal gå. Det kan 

godt være at de ikke har store overskud men det er ikke sådan at selskabet går 

konkurs indenfor det næste år. Så for langt de fleste virksomheder er der ikke denne 

her store udfordring. Der tager det ikke så lang tid at dokumentere. For dem hvor det 

er lidt mere med røven i vandskorpen, hvor man skal bruge noget tid og lægge noget 

kærlighed i det, der er det vildt skønsbaseret. Fordi der er det jo at vi skal vurdere 

hvornår dokumentationen er nok til at revisor er overbevist om at de er i fortsat drift. 
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Og det kunne jo være et likviditetsbudget over de næste 12 måneder. Så vi skal have 

likviditetsbudgettet op – hvordan pengene de kommer ind. Nogle tind er hardcore, 

dem kan vi stemme af – fx hvor mange penge er der i banken i Januar, det kan vi 

stemme af. Og så kan vi selvfølgelig regne igennem, med de indtægter og udgifter der 

er der, så kan vi regne efter at likviditeten den sådan set er rigtig. Omkostningerne; 

nogle af dem kan vi jo stemme af. De har husleje løbende hver eneste, det kan vi 

sådan set stemme af, personaleomkostninger; det kan vi sådan set også stemme af. 

Det giver nogenlunde mening at det er på niveau hver eneste måned.  

JR: Ja 

PKA: Så er der sådan noget som indtægter. Noget af det er skønsbaseret, fordi noget 

af det er fugle på taget og det er jo ofte det der, der hedder fugle på taget, altså 

kontakter der skal ud og vindes, der bliver det skønsbaseret.  Hvis der er indgået 

kontrakter tidligere, så er det ikke noget problem igen, for der er det bare 

afstemningsarbejde. Man kan sige, der er den her kontrakt med de her 

betalingsstrømme og historisk kan vi se at kunderne altid betaler til tiden  

JR: Mmh 

PKA: fint. Så er der ikke nogen ko på isen. Så er spørgsmålet så den der mango der 

hedder hvor meget omsætning; ny omsætning, skal de ud og vinde, for at det her rent 

faktisk hænger sammen. Og det er jo så skønsbaseret  

JR: Okay 

PKA: Altså, og det er jo ikke alle virksomheder, de færerste virksomheder der har 

kontrakter som er så lange, så de allerede er indgået. Så derfor vil der være en eller 

anden form for omsætning der skal hentes, for at tingene ligesom hænger sammen. 

Så det bliver meget skøn hvornår man som revisor siger, nu er vi sådan set i mål. Vi er 

sådan set enige i det her  

JR: Ja 

PKA: øhm, det kunne også være Going Concern ift. at man har overskredet nogle 

lånebetingelserk, så banken reelt set kunne trække engagementet og sige; i skal 

tilbagebetale alle pengene, selvfølgelig under forudsætning af at det så også er 

præsenteret som kortfristet gæld og det ene og det andet. Men altså hvis banken ville 
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kunne trække engagementet og alt skulle indbetales, så går Going Concern 

forudsætningen på, om banken ville gøre det eller ej. Det kan godt være at banken 

ikke vil sige; vi kommer ikke til at gøre det 

JR: Ja 

PKA: Så er vi ude i at så sige, hvis banken ikke vil skrive under på ikke at gøre det og 

de kan gøre det, så har vi den her væsentlige usikkerhed, i forhold til det, for at sige 

altså enten så sige; vi tror ikke på at banken ikke kommer til at trække pengene  

JR: Nej 

PKA: så ville vi være ude i en afkræftende konklusion, i forhold til at det er 

skønsbaseret. Siger vi, at nu har vi talt med banken, og med de dokumenter vi har i 

vores revisionsfil. Vi regner ikke med at de kan trække den hjem, de er måske indgået 

en genforhandling med engagement, men det virker som om, at virksomheden er i 

gang med en process med at få styr på det. De skal naturligvis oplyses i regnskabet i 

en note, samt vores oplysning om væsentlig usikkerhed, hvor der henvises til note 1, 

hvor der står den her ’overtrædelse omkring lånebetingelser, og kommer med en 

beskrivelse om, hvad der reelt er sket samt at man er i gang med en forhandling med 

banken – Så den fortsatte drift er betinget af forholdet.  

JR: Så det præsenteres i Note 1? 

PKA: Ja, ledelsen præsenterer det i note 1, ja. Så det er ikke nok, at det blot er en del 

af ledelsesberetningen. Det skal være en del af regnskabet.  

JR: Yes, så I tager så stilling til Note 1? 

 

PKA: Ja, og der er meget skønsbaseret omkring note 1. 

 

10. JR: Fint, og det leder mig videre til det næste spørgsmål: Hvilke overvejelser har du, 

når du skriver under på regnskab i forbindelse med Going Concern. – Mere specifikt, 

hvilke regnskabsposter kigger du på? 

 

PKA: Lad os starte med den første ting – Regnskabsposter.  

Den første er egenkapital og likvider – hvor mange penge der står i banken. 
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Egenkapitalen er langsigtet likviditets risiko i forhold til at man har en negativ 

egenkapital. Det vil sige, at man på længere sigt, ikke kommer til at overleve. Det vil 

sige, at man har mere gæld end man har aktiver.  

JR: Yes 

 

PKA: Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kommer til at overleve, men der er i 

hvert fald er højere risiko i forhold til at man løbende bliver nødt til at indhente nogle 

ting. Grunden til at jeg tænker, at egenkapitalen er fin nok at kigge på til at starte 

med, men det man også skal huske på, i forhold til om egenkapitalen er positiv eller 

negativ er sådan noget som varelageret, som jo er indregnet til kostpris, der har man 

ikke indregnet avancen. Hele gældssiden er indregnet til, hvor meget man skal betale. 

Så det kan jo godt være, at der er en negativ egenkapital, men den er et udtryk for en 

masse gældsposter – hvad skal du betale, samt en masse debit poster, omkring hvad 

der står i banken – tilgode hos debitorer, men også et varelager, hvor der mangler en 

avance. Avancen er ikke indreget, og derfor er varelageret jo altid indregnet for lavt i 

forhold til, hvor mange penge man rent faktisk får i kassen.  

JR: Mhmm 

PKA: Sådanne ting skal man også lige være opmærksom på. Hvor meget er 

bruttoavancen normalt på det her varelager? – Hvis der ikke er bruttoavance – så er 

der ikke nogle merværdi, i varelageret. Og så er det kritisk at der er negativ 

egenkapital. Hvis der normalt tjener styrtende med penge, hver gang der sælges et 

varelager, så er man mere home free. Det kræver tilgengæld, at de laver salget, men 

når de så laver salget så tjener de massere penge.  

 

Det var sådan i forhold til regnkabsposter. 

JR: Spændende 

PKA: Altså, det vil sige at egenkaptial er rigtig relevant, og så selvfølgelig nøgletal i 

forhold til soliditetsgrad -  

Likviditetsgraden særligt –  

De kortfristede forpligtelser, og de kortfristede aktiver er selvfølgelig relevant, og der 
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bør man også have med i sin afsluttende regnskabsanalyse. Man har selvfølgelig 

revideret tallene. Så man har styr på at det er rigtigt indregnet i både aktiver og 

forpligtelser. Og man har en likviditetsgrad som er fin, altså over 1 eller 2 eller hvor 

meget man gerne vil have den til at være. Men altså, den er fin positiv hvis der er 

massere kortfristede aktiver, så er der ikke rigtig nogen risiko. Medmindre der har 

været nogle væsentlige efterfølgende begivenheder, men så skal de jo også beskrives 

i regnskabet. Så hvis der ikke har været nogle væsentlige efterfølgende begivenheder, 

øøøh, og man ligesom har revideret sine ting ordentligt og der er en sund 

likviditetsgrad, så behøver man nok ikke at lave så meget arbejde på Going Concern.  

JR: Nej 

PKA: Men hvis det andet er tilfældet så er likviditetsgraden klart noget man skal kigge 

på 

JR: Ja, og hvad med sådan noget som efterfølgende begivenheder ift. Covid-19 

PKA: Ja,  

JR: Har der været mange regnskaber hvor der har været omtale heraf? 

PKA: Der har været væsentligt flere øøøh, altså nu udtaler jeg jo ikke på baggrund af 

noget empiri, jeg ved det faktisk ikke, men sådan rent hvad jeg synes, så har jeg 

oplevet flere regnskaber hvor der har været de her oplysninger omkring væsentlig 

usikkerhed. Også nogen, hvor der har været afkræftende konklusioner. Fordi man 

simpelthen ikke er enig. Særligt i forbindelse med Covid-19. Covid-19 regnskaberne – 

2020 regnskaberne er ikke, for mange af de her selskaber, klar til at blive lavet. I 

hvertfald dem som jeg har oplevet. Dem der har haft problemerne i 2019 

regnskaberne, det var der hvor det ligesom blev rigtigt relevant, fordi, det kan godt 

være at 2019 var et fint fornuftigt år, men så var der sket, så kan man sige, om det så 

var i december eller januar, februar det skete med covid-19, men så var det i 

hvertfald, det kan godt være at man har haft et fint 2019, men så kunne man se at 

2020, der kommer slet ikke til at være noget omsætning overhovedet, så det vil sige, 

der har man strukket regnskaberne så langt man overhoved kunne for ligesom at 

have afdækket så meget af den der 12-måneders periode og så blev fristerne jo 

forlænget til først efter sommerferien, så man kan sige at der er rigtig mange der har 
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trukket regnskaberne så lang tid som muligt så usikkerheden ift. Going Concern kun 

vedrører, det ved jeg ikke, 4 måneder.  

JR: Så du tænker på at trække en periode i balance. 

PKA: Ja. Og det er sådan set i forhold til også, altså hvis vi siger at Going Concern er 

for revisor, 12 måneder for balance. Hvis man underskriver regnskab 1. 

januar/februar, så er der rigtig mange måneder der er usikkerhed omkring. Hvis man 

underskriver det i august, jamen så er der ikke særlig mange måneder at være usikker 

på, så er man i hvert fald sikker på at de ikke gik konkurs de første 8 måneder. Og det 

bliver lidt spændende at se de her 2020 regnskaber, fordi dem som har ligget med 

røven i vandskorpen er ofte de virksomheder som ikke, altså det er jo ikke sådan 

nogle som Novo eller Carlsberg, som aflægger her 1. kvartal, det er ofte dem der 

ligger tæt op mod 31/5 

JR: Ja  

PKA: Så jeg tror at der kommer til at være ret meget bøvl og ballade igen op mod 

31/5. altså deadline for indsættelse af årsrapporterne. For dem der også havde 

problemer sidste år. Fordi situationen er jo ændret, men så meget er den heller ikke 

ændret  

JR: Nej  

PKA: Så ja, min holdning eller min erfaring er at der er kommet væsentlig flere af det  

JR: Ja 

PKA: øhm, Min erfaring er også at revisorerne generelt er lidt dårlige til at fjerne den 

der væsentlige usikkerhed fordi der er mange der har den med fordi de tænker, det er 

sådan en ”nice to have” altså der er jo en eller anden form for usikkerhed men det er 

faktisk lige så forkert at have en væsentlig usikkerhed ved Going Concern hvis der ikke 

er nogen væsentlig usikkerhed som at ikke at have den, hvis der var en væsentlig 

usikkerhed. Så man skal ikke bare klippe den ind fordi man synes det er rart.  

JR: Nej 

PKA: Altså der skal man reviderer i mål og så skal man komme med en vurdering, 

jamen synes jeg faktisk at der er væsentlig usikkerhed eller ej. Og den del synes jeg 

måske vi er dårlige til  
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JR: Ja 

PKA: Så vi er nok mere tilbøjelige til at have den med. Ligesom hvor det tidligere 

måske var i forhold til fremhævelser eller supplerende oplysninger, at så havde man 

supplerende oplysninger bag regnskabet eller revision, eller så havde man lige lidt 

ekstra, altså det var i hvertfald meget brugt de der supplerende oplysninger eller 

fremhævelser. Altså så de der servicemeddelelser var vi rigtig gode til tidligere. Det 

begynder at blive skåret lidt mere væk.  

11. JR: Ja, og det kommer du måske også lidt ind på her ved næste spørgsmål. Når du 

skal give en udtalelse om ledelsesberetninger  

PKA: Ja Det er sjovt, faktisk. Det er et sjovt spørgsmål at have. Det er et sjovt 

spørgsmål fordi der er rigtig mange der ikke er opmærksomme på det. Men i forhold 

til den her afkræftende konklusion, der er der rigtig mange der glemmer den sidste, 

der hedder udtalelse af ledelsesberetning  

JR: Okay 

PKA: Så der er rigtig mange, nu siger jeg rigtig mange, det er ikke rigtigt 

JR: Nej  

PKA: Jeg har i hvertfald oplevet det og også, det er jo selvfølgelig ikke virkeligheden, 

men når jeg sidder og retter opgaver på SR akademiet, folk der er til SR eksamen, 

øhm, der var sidste år til en eksamen, det er ikke helt det samme, men sidste år der 

var jeg til revisoreksamen omkring noget koncernregnskab som mange, så man havde 

ligesom afkræftende konklusion på det, men havde ikke noget med i forhold til 

ledelsesberetningen. Og det er lidt det samme her, altså hvis man har en afkræftende 

konklusion ift. Going Concern, så er ledelsesberetningen jo heller ikke retvisende. 

Altså, så derfor så skal den jo også modificeres og det glemmer folk rigtig ofte  

JR: Okay, så der skal være en sammenhæng 

PKA: Ja, det skal der. Så det vil være meget mærkeligt hvis en virksomhed havde i 

deres ledelsesberetning skrevet at der går ad helvede til, vi regner med at gå konkurs, 

men hele regnskabet er aflagt efter Going Concern, altså det plejer at være sådan så 

de skriver enten ingenting eller de skriver at det går skide godt og fortsat drift og vi er 

så uenige så vi har, ligesom vores afkræftende konklusion, men så skal vi også huske 
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den der med ledelsesberetning. Det er der rigtig mange der glemmer  

JR: Mh, så hvad oplever du tit når der er usikkerhed ved Going Concern og det 

fremgår af ledelsesberetningen. Det afspejler sig påtegningen men ikke revisors 

udtalelse, altid 

PKA: øhm, nej altså jeg vil bare lige gentage det så jeg er sikker på at jeg forstår det  

JR: mh 

PKA: Altså hvis vi har et tilfælde hvor der er en væsentlig usikkerhed omkring det  

JR: Yes  

PKA: Og det er blevet beskrevet i regnskabet og i ledelsesberetningen  

JR: Yes 

PKA: jamen i det tilfælde, så er vi jo sådan set enige i den udtalelse den er som den 

plejer. Fordi vi jo sådan set er enige i det der står i ledelsesberetningen. Det er 

konsistent med virkeligheden.  

JR: Fint  

PKA: Så der vil jeg sige, i det tilfælde hvor de er skrevet rigtigt i note 1, det står rigtigt 

beskrevet i ledelsesberetningen, så vil jeg sige, så går vores påtegning til at være 

blank påtegning med denne her oplysning omkring væsentlig usikkerhed og udtalelser 

om ledelsesbretningen er vi jo sådan set enige i. Vi synes at den er konsistent med 

virkeligheden.  

JR: Fint  

PKA: Men det er mere de andre tilfælde folk glemmer  

JR: Ja  

PKA: Altså så det er når man har et væsentligt forbehold  

JR: Ja 

PKA: øhm, om det så er afkræftende konklusion eller nogle andre sager hvor man 

bare har et forhold, at man så lige glemmer at tænke ind i om det rent faktisk 

afspejler ledelsesberetningen. Og det er det jo sjældent. Altså det er jo sjældent at det 

afspejler ledelsesberetningen  

JR: Okay, spændende.  

PKA: hvis man er uenig med ledelsen omkring et eller andet, så er det jo sjældent at 
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ledelsen har skrevet det i ledelsesberetningen  

JR: Jaja [griner]  

PKA: og så indberetter det på en anden måde. Men man glemmer bare ofte den 

sidste del  

JR: Ja. Spændende  

PKA: Mmmh 

12. JR: hvad er så processen hvis man er uenig med ledelsen?  

PKA: den er ømtålig, fordi det er jo at man kommer og siger til selskabets ledelse, det 

kan være hovedaktionærer eller det kan også sådan lidt mere professionelle, at man 

sådan set ikke er enig i det som de mener. At man synes måske at man kender 

virksomheden bedre og man er jo en lille smule kritisk, så man kritiserer jo rent faktisk 

det som de driver 

JR: Ja 

PKA: Derfor er det jo lidt ømt. Så det vil sige, processen omkring det er jo at man 

selvfølgelig siger, vi skál have dokumentation på sådan og sådan, vi skal have 

dokumentation på en fortsat drift. Det vil sige, i er nødt til at leverer et 

likviditetsbudget, i er nødt til ligesom også at vise os driftsbudgetterne, men en 

omsætning der skal selvfølgelig også være nogle penge der kommer i kassen i 

likviditetbudgettet og sådan noget, så man skal have budgetterne for de der ting 

JR: Ja 

PKA: og så får vi dem. Altså budgetterne vi skal bruge. Driftbudget, likviditetsbudget 

JR: Yes  

PKA: Så går vi jo i gang med at sige, okay hvor meget af det her kan vi sådan set 

hardcore afstemme. Som jeg tidligere sagde, likviderne 1. Januar kender vi jo,  vi kan 

efterregne at bevægelserne på likvid, hvad heder det, indtægt og omkostninger, at 

det ligesom ryger ned i hvad der står i kassen. Vi kan se omkostningerne, det er nået 

vi kender. Er der nogen udvikling ift. tidligere år. Altså sådan så vi laver lidt mere 

hardcore afstemning, så vi står tilbage med de ting hvor vi siger, her kan vi ikke 

afstemme noget. Det er lidt mere en synesning. Og så er det selvfølgelig at få 

dokumentation på de her ting, altså i siger at i regner med at der kommer noget 
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omsætning af noget kontrakter, kan vi se de kontrakter sådan så vi kan se at det 

passer med beløbene, det passer med betalingsstrømmene osv. Osv. Så det ligesom 

er den måde man gør det på  

13. JR: mmh, fint. Og jeg tænker, ja.. påvirker uenigheden forholdet til kunden? 

PKA: Ja, det gør det.  

JR: Det gør det ja?  

PKA: Ja, det synes jeg. Fordi det er en uenighed. Hvis det var sådan at man var enige 

om det, så ville det nok ikke gøre det  

JR: Nej 

PKA: men fordi det er uenighed ift. kunden, det påvirker altid at man bliver øøh, altså, 

det påvirker negativt  

JR: Ja 

PKA: Især der hvor vi kommer ud hvor man er ude i at erhvervsstyrelsen siger, nu skal 

du fortælle os om hvorfor det er at de ikke gider det, der er man ude i at revurdere 

kundeforholdet fra revisors side siger, gider jeg overhoved at være med i det her  

JR: Ja  

PKA: så hvis vi har det sådan at det er en kunde der ikke gider at præsentere os for 

noget, altså ikke gider at lave dokumentationen til os, så er vi, vi bør i hvert fald være 

derude hvor vi siger, er det overhoved noget vi gider at samarbejde med. Altså man 

kan også tjene sine penge for dyrt. Og det er bare ikke noget man gider at lege med.  

JR: Nej  

PKA: Nu er det en personlig holdning. Jeg ville ikke gide ar være revisor for nogen som 

ikke gider at lave tingene til mig.  

JR: Nej 

PKA: øhm, det ville jeg simpelthen ikke gide. Så der påvirker det jo også. Og hvis det 

så er at vi så kommer frem og vi så siger vores erklæring ser sådan her ud, så kommer 

der ofte ramaskrig omkring hvorledes det kan ende. Og der må man ligesom tage 

følelserne ud af det og så sige, når reglerne siger at vi skal have dokumentation for 

sådan, sådan og sådan, det har vi ikke fået. Så det er her vi ender.  
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14. JR: Må kunden godt skifte revisor hvert år hvis..?  

PKA: Jaja, det må de gerne. Det står kunden frit for.  

JR: Yes  

PKA: Men det er igen, det er selvfølgelig et faresignal, også hvis man skal lave 

kreditvurdering, og der hele tiden kommer ny revisor, de slipper jo ikke for, jo de 

kunne sagtens slippe for afkræftende konklusion ift. Going Concern, det kunne de 

sådan set godt, men man skal jo også sige til erhversstyrelsen hvorfor det er at man 

fratræder. Så der må man jo sige det som det er  

JR: Ja 

PKA: og sige det er uenighed i ledelsen. Vi kan ikke samarbejde. Vi er uenige omkring 

sådan og sådan, og det erhvervsstyrelsen så vil sige, det er at så er det faktisk ikke en 

legitim grund til at skifte revisor   

JR: Nej 

PKA: Så derfor så må de ikke skifte revisor  

JR: Nej 

PKA Det kan erhversstyrelsen gøre. Så de kan sige, det kan godt være at i har valgt ny 

revisor men det er ikke på valid baggrund så i skal beholde den gamle.  

JR: Fint. Ja, du har været lidt over det næste spørgsmål. Så vil jeg bare høre her på 

falderebet, om der er noget du vil tilføje?  

PKA: Nej jeg vil faktisk lige tilføje noget til 13’eren. Jeg har lige udsat for skift af 

revisor.  

JR: Det har du ja?  

PKA: Ja. På baggrund af uenigheder, ja.  

JR: Om Going Concern?  

PKA: Ja, Det har jeg prøvet. Simpelthen hvor de, jamen så vil vi lege med jer. Det var 

da jeg var tilbage i et andet firma, hvor vi sådan set prøvede det, et firma det hed 

Hellerup Finans. Som efterfølgende er det gået lidt dårligere, det er gået ned.  

JR: ja 

PKA: øhm, men der var simpelthen, det var fordi vores påtegning det var egentlig 

autoriseret revisor og jeg var jobansvarlig på sagen, vores påtegning var lang, fordi 
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der var mange ting vi var uenige i. Og der sagde vi, det vil vi simpelthen ikke, det vil vi 

gerne skifte. Og så sagde erhversstyrelsen at det kan i ikke nu, skifte revisor  

JR: Nej 

PKA: Altså fordi det arbejde der er lavet, det er lavet. Så de ting som revisor har 

fundet ud af, de er sådan set, dem har man fundet ud af. Man kan ikke bare spole 

baglæns og så er der ny revisor der starter  

JR: Nej. Gik de så nedenom og hjem?  

PKA: Ja.  

JR: Før de 12 måneder?  

PKA: øøøøh, det kan jeg faktisk ikke huske  

JR: Nej  

PKA: Det tror jeg de gjorde  

JR: Okay  

PKA: Nu var det også ift. en finansiel virksomhed. Hvis man har den der afkræftende 

konklusion af Going concern, jamen så hiver folk pengene ud og hvis der så ikke er 

nogle indeståender, så går selskabet ned. Så er der stormløb mod banker. Så derfor er 

der så ift. den finansielle sektor men også ift. almindelige virksomheder, hvis man 

først skriver at der er usikkerheder omkring Going Concern, så kan selskabet ikke gå 

ned og låne penge. Og så ruller det. Så det er også derfor at man selvfølgelig skal 

være opmærksom på at man ikke bare har det, men at man kommer i mål med den 

der revision så man ikke bare smider den der standard erklæring på og sige vi har ikke 

fået dokumentation på det.  

JR: Fint 

PKA: Og om der er andet jeg vil tilføje, neeej, det ved jeg ikke.  

JR: Nej, fint. Tak for gennemgangen  

PKA: Det var så lidt  
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