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1. Indledning 

Den 11. marts 2020 om aftenen skete der noget usædvanligt for det danske samfund. På det 

tidspunkt var der meget få, der vidste, hvad det egentlig var der foregik, og de fleste havde vel 

ikke været i en situation som denne før. Mette Frederiksen lukkede det meste af landet ned, og 

medierne flød over med historier om supermarkeder, der pludselig løb tør for toiletpapir. Som 

samfund var Danmark landet i en krise, og det var noget nær umuligt at forudse, hvad der ville 

ske de næste måneder, for slet ikke at tale om det næste år. I hvad der føltes som ingen varsel, 

måtte man ikke længere forsamles, skoleelever blev sendt hjem, restauranter skulle lukke, og 

hjemmearbejde blev den nye norm for mange danskere.  

COVID-19 medførte også konsekvenser for os som revisor. Selvom COVID-19 i høj grad er 

en sundhedskrise, viste nedlukningen af samfundet, hvordan situationer sjældent er sort/hvide. 

Mange selskaber var netop i marts i fuld gang med udarbejdelsen af årsregnskaber for 2019, 

men pludselig opstod en begivenhed, der havde indvirkning på regnskabet, der påvirkede 

fremtidsudsigterne - selvom ingen helt vidste i hvilket omfang. 

Med den baggrund fik vi ideen til denne opgave, der handler om going concern. En virksomhed 

siges at være going concern, når den kan fortsætte driften i en overskuelig fremtid - nærmere 

bestemt 12 måneder. Arbejdet for revisor, vedrørende going concern, indebærer måske mere 

end noget andet område en høj grad af skønsmæssige vurderinger og mange risici for fejl.  Dette 

område er forbundet med en vis “forudsigelse” af fremtidige begivenheder, men som revisor 

kan man naturligvis ikke forudse alle begivenheder, og man må i høj grad vurdere, hvad der er 

det meste realistisk udfald af situationen her og nu.  

Der findes flere forskellige erklæringstyper, som revisor kan anføre på et regnskab. Typen af 

erklæring afgør, hvor høj grad af sikkerhed revisor anlægger i sit syn på regnskabet. 

Hjørnestenen i revisors arbejde er nemlig at vurdere kvaliteten af regnskabet, og hvor retvisende 

det er. Det er hovedsageligt ved erklæringen om revisors uafhængige revisionspåtegning, at 

going concern er af mere betydelig karakter. En revisionspåtegning uden supplerende 

oplysning, også kendt som en blank påtegning, stiller dog ikke garanti for, at en virksomhed er 

going concern. Det skyldes, at revisor ofte udfører en stor del af sit arbejde på baggrund af 
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informationer fra virksomheden ledelse, som naturligt giver revisor nogle iboende 

begrænsninger, der kan være svære fuldstændigt at eliminere ved vurdering af den fortsatte 

drift. Revisor er begrænset af eksempelvis fejlinformationer fra virksomhedens ledelse samt de 

netop uforudsigelige, fremtidige begivenheder.  

Ved vurderingen af going concern er der en række forhold, der skal tages højde for. Det er fx 

driftsmæssige og økonomiske forhold, men også udefrakommende forhold er relevante. Det 

kan være tilstedeværelsen af en eller flere af disse forhold, der kan give anledning til at rejse 

spørgsmål om going concern, men den blotte tilstedeværelse af disse forhold er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at der er grund til at rejse tvivl om virksomhedens fortsatte 

drift. Derudover kan vurderingen af going concern ikke stå alene, men skal med i en samlet 

vurdering af virksomhedens økonomiske, finansielle og driftsmæssige situation.  

Det er denne afhængighed af en helhedsvurdering af hele virksomheden og dens omverden, 

samt den store grad af skønsmæssige overvejelser, der har ledt vores opmærksomhed og 

nysgerrighed hen på emnet. Som revisor er vi vant til at arbejde med eliminering af enhver form 

for risiko for usikkerhed, og arbejdet tilstræber ofte i videst muligt omfang at eliminere alt 

mulighed for risiko, men lige præcis med arbejdet med going concern, er det praktisk talt 

umuligt at eliminere alle former for usikkerhed. Endvidere er den igangværende pandemi med 

til at vise, hvordan vi ikke alene må kigge på virksomhederne i et vakuum, men er nødsaget til 

at forestå den mange gange komplekse kontekst, de befinder sig i. 
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2. Problemfelt og problemformulering 

2.1 Problemfelt 

Mange revisionshandlinger beror på detailtest og revisionsbeviser, der ikke kan bestrides. 

Handlingerne har som formål at danne beviser til sikkerhed for, at årsrapporterne er retvisende, 

og skøn er foretaget nøgternt og neutralt. Ved lige netop området going concern er der dog ofte 

tale om vurderinger og forudsigelser, der for revisor kan være tæt på umulige at konkludere på 

med høj grad af sikkerhed. 

Revisionshandlinger i forbindelse med going concern bygger på revisors vurdering og 

stillingtagen til ledelsen, virksomheden, branchen og meget andet, og det kan være svært at 

pege på et enkeltstående bevis, der kan garantere revisors konklusion. 

Opgavens problemfelt befinder sig således i krydset mellem årsrapportens formål og revisors 

vurdering og evne til skøn. Hvor mange revisorer muligvis er trygge ved beviser, der 

uigendriveligt viser, at regnskabet er retvisende, kommer revisor ofte ud i vurderingsmæssige 

situationer ved going concern, der giver anledning til høj grad af “mavefornemmelse”. 

Endvidere kan handlingerne ved going concern sjældent afstemmes til tredjepart, og det er 

således umuligt at vide, hvem der i virkeligheden har ret i vurderingen af going concern. 

En stor del af usikkerheden opstår i forbindelse med netop uforudsigelige, fremtidige 

begivenheder. COVID-19 er et eksempel herpå, der viser, hvordan virkeligheden for mange 

virksomheder kan ændre sig nærmest øjeblikkeligt. I sin natur er uforudsigelige begivenheder 

umulige at planlægge efter. Virksomheder er ofte afhængige af at kunne planlægge for 

fremtiden, og selvom en sund virksomhed er i stand til at tilpasse sig situationen, er det umuligt 

at være forberedt på alt. Revisorer skal derfor tage stilling til abstrakte fremtidsudsigter, hvor 

ledelsens skøn og vurdering er eneste holdepunkt for konklusionen. 

For revisor kan der derfor opstå mange faldgruber i forbindelse med konklusionen om 

virksomhedens fortsatte drift. Der er ingen decideret facit, og konklusionen må ofte bygge på 

argumentation for og imod virksomhedens egen vurdering af evnen til at fortsætte driften. 
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2.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt er følgende problemformulering udarbejdet: 

“Hvilke faldgruber er der ved revisors vurdering af going concern, og hvilken indvirkning har 

situationer som COVID-19 herpå?” 

Til besvarelsen af vores problemformulering, vil nedenstående undersøgelsesspørgsmål 

besvares: 

1. Hvad er going concern? 

2. Hvilke handlinger skal revisor gøre brug af i forbindelse med going concern? 

3. Hvad er formålet med going concern for regnskabsbruger? 

4. Hvor kan der opstå fejl ved revisors vurdering af going concern? 

5. Hvilken forbindelse har COVID-19 til begrebet going concern? 

Med ovenstående fem spørgsmål mener vi, at vi kommer gennem emnet i en sådan grad, at vi 

endeligt kan konkludere på vores problemformulering. 

Vores problemformulering er udarbejdet med det formål at foretage en teoretisk gennemgang 

af emnet, og vi har således udarbejdet undersøgelsesspørgsmålene med dette fokus. 

I det efterfølgende kapitel vil vi beskrive vores metodevalg, opgavens målgruppe og opgavens 

overordnede disposition.  
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3. Metodevalg, afgrænsning af målgruppe og 

opgavens disposition 

3.1 Metodevalg 

Opgaven har et teoretisk fokus og vil i det lys besvares ved brug af primære kilder med 

anvendelse af dansk lovgivning, internationale revisionsstandarder og fagbøger.  

Vores problemstilling vil besvares med en dybdegående gennemgang af teorien bag begrebet 

‘Going concern’. Undersøgelsesspørgsmål et, to og tre vil være præget af en redegørelse af 

teorien. Spørgsmål fire og fem besvares på et analytisk niveau, og vil i samspil med de forrige 

spørgsmål lægge vægt på de mere praktiske udfald going concern har. Herved bliver opgaven 

gjort praktisk orienteret med henblik på at dygtiggøre vores målgruppe, som er afgrænset 

nedenfor.  

 

3.2 Kildekritik 

Som skrevet ovenfor vil vi i opgaven hovedsageligt anvende primære kilder i form af 

lovgivning, officielle vejledninger og internationale standarder, der således ikke har været 

genstand for andres fortolkning. I de tilfælde vi anvender sekundære kilder, der derfor har været 

genstand for andres fortolkning, har vi haft fokus på anvendelse af sekundære kilder fra 

fagpersoner eller anerkendte faglige organisationer. 

Idet opgaven har et teoretisk udgangspunkt, har vi valgt ikke at inddrage empirisk materiale i 

form af fx regnskaber eller casebeskrivelser. Vi har valgt denne tilgang, da vores opgaves 

formål er en gennemgang af teorien generelt. Formålet er hverken en induktiv eller deduktiv 

analyse af, hvorvidt teorien bliver anvendt i praksis. Vi ønsker derimod at vise vores målgruppe, 

hvordan teorien kan anvendes. De steder vi dog forholder os til praksis, er med til at vise, at 

teorien har nogle iboende faldgruber, der kræver særlig opmærksomhed fra revisors side. Den 

praktiske anvendelse vil dog blive beskrevet i generelle termer, og det er ikke opgavens formål 

at vise teoriens faktiske anvendelse eller at kritisere den egentlig brug i revisors daglige arbejde. 
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3.3 Afgrænsning af målgruppe 

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende opgave har vores målgruppe været 

medvirkende til afgrænsning af opgavens problemfelt samt nødvendigheden af 

begrebsdefinition. Vores intention har været, at problemformuleringen og opgavens 

metodevalg som beskrevet ovenfor, samt målgruppen som beskrevet nedenfor vil virke som en 

rød tråd gennem opgaven. 

Målgruppen er tiltænkt som opgavens “ideelle læser”. Det vil sige, at vi netop med målgruppen 

forudsætter en vis forudgående viden om emnet og begreber i forbindelse hermed. Vi 

forudsætter endvidere, at målgruppen har en interesse i emnet og netop derfor ønsker at vide 

mere.  

I vores indledende arbejde med opgaven oplistede vi en række interessenter, der kunne være 

målgruppe for opgaven. Det var eksempelvis Erhvervsstyrelsen eller embedsværket generelt og 

virksomhedsejere. For de to grupper, har begrebet going concern forskellige betydninger. 

Erhvervsstyrelsen har brug for at forstå emnet med især fokus på håndhævelse af lovgivningen, 

mens virksomhedsejere sandsynligvis har en mere praksisorienterede tilgang til begrebet, og 

dets betydning for deres virksomhed. 

Vores afgrænsning tog dog udgangspunkt i de problemstillinger, vi beskrev i forrige afsnit. 

Problemstillingerne lægger især vægt på de praktiske tiltag, der skal til for at anvende teorien 

bag begrebet going concern. Derudover lægger de op til de indledende definitioner og 

forståelser ved teorien. Dette er tilsigtet fra vores side, da vi netop har til hensigt at lave en 

“udforskning” af begrebet i sin grundlæggende form. Vi har med udgangspunkt i ovenstående 

derfor valgt at afgrænse vores målgruppe til revisorer. Nærmere bestemt har vi afgrænset til 

revisorer på junior niveau, da vi netop her mener, at der er brug for en indledende forståelse for 

begrebet.  

Vi antager, at revisorer på junior niveau har fået den indledende forståelse for revisors arbejde, 

de har en grundlæggende viden om regnskaber, men stadig med plads til uddybning. Derudover 

har junior-niveauet brug for en oplistning af faldgruber, der kan fungere som en liste over 

punkter, der kræver særlig opmærksomhed.  
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3.4 Opgavens disposition 

Opgavens formål er identificering af faldgruber i forbindelse med revisors vurdering af going 

concern, samt en beskrivelse af de handlinger en revisor foretager netop i forbindelse med going 

concern. Vi har på den baggrund opdelt opgaven i følgende kapitler. 

Kapitel 4 er en kort begrebsdefinition, hvor vi introducerer de begreber, der er centrale for 

opgavens opbygning og vores besvarelse af problemformuleringen. Herefter går vi i gang med 

den egentlige besvarelse af opgavens problemformulering i kapitel 5. 

I kapitel 5 redegør vi for, hvad going concern er som begreb. Redegørelsen vil tage 

udgangspunkt dels i en generel definition og forståelse af begrebet, men vil også inddrage de 

mere formelle beskrivelser, herunder ISA og Årsregnskabsloven. Dette kapitel tjener til formål 

at introducere til going concern. 

Kapitel 5 vil også kort introducere til regnskaber generelt og til beskrivelsen af, hvad et 

regnskab i sin formelle form indebærer. Begrebet regnskab vil blive afgrænset i kapitel 4, men 

yderligere uddybet i kapitel 5. Vores målgruppe må antages at have en grundlæggende 

forståelse for regnskab, men vi vil kort opridse den formelle baggrund i regnskabet, som måske 

forsvinder i det daglige arbejde for revisor på junior-niveau. 

Kapitel 6 vil redegøre for de handlinger, en revisor generelt foretager i forbindelse med 

regnskaber. Her vil vi gennemgå de fire forskellige erklæringstyper, revisor har til rådighed i 

sit arbejde med regnskaber generelt. I dette kapitel vil vi også gennemgå, hvordan revisor 

generelt skal forholde sig til sine kunder og arbejdet generelt. Det vil sige kundeaccept og 

planlægning. 

Kapitel 7 vil gennemgå revisors handlinger specifikt i relation til going concern. Med baggrund 

i erklæringstyperne i kapitel 6 og revisors generelle handlinger uddyber vi her begreberne med 

fokus på going concern. I dette kapitel er det hovedsageligt revisionserklæringen, der vil blive 

gennemgået og uddybet. 

Kapitel 8 er vores gennemgang af relevante nøgletal i forbindelse med going concern. Her 

forklarer vi, hvordan den teoretiske og formelle behandling af going concern også kan udføres 
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i praksis fx ved en nøgletalsanalyse. Nøgletalsanalysen vil tage udgangspunkt i udvalgte 

nøgletal, der netop har fokus på virksomheders fortsatte drift. 

Kapitel 9 er et opsamlende kapitel, der samler vores pointer fra henholdsvis kapitel 5, 6, 7 og 

8. Her kommer vi ind på regnskabsbrugers interesse i going concern, og hvorfor revisors 

vurdering af going concern i den forbindelse er vigtig. 

Kapitel 10 beskriver de faldgruber, der er blevet identificeret gennem opgavens forløb. Her 

oplister vi forskellige faldgruber, der er relevante at være opmærksom på som revisor.  

Kapitel 11 er vores afsluttende kapitel, der tager begrebet op i forhold til den igangværende 

pandemi. COVID-19 er dels en sundhedskrise, men også en økonomisk krise. Med kapitlet vil 

vi vise, at det kan være svært at forudse begivenheder som COVID-19, og hvordan sådanne 

begivenheder har indflydelse på aflæggelse af regnskaber. 

Kapitel 12 er den endelige konklusion, og her vil vi samle opgaven og konkludere på vores 

problemformulering og undersøgelsesspørgsmål. 
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4. Begrebsdefinition 

I opgaven vil den engelske betegnelse “Going concern” også blive benævnt “Fortsat drift” eller 

afarter heraf. Da det netop er dette begreb, opgaven omhandler, vil vi uddybe og definere det 

mere dybdegående i sit eget kapitel (kapitel 5).   

Endvidere vil der i opgaven blive brugt følgende forkortelser, der enten henviser til revisorers 

arbejde i praksis eller relevante lovsamlinger: 

● ÅRL = Årsregnskabsloven 

● SEL = Selskabsloven 

● HVID = Hvidvaskloven 

● RL = Revisorloven 

● ISA = International Standards of Auditing 

● IAS = International Accounting Standards 

● ISRS = International Standard on Related Services 

● ISRE = International Standard on Review Engagements 

Love og standarder anses for at være de optimale og mest korrekte måder at foretage blandt 

andet revisionshandlinger på. Som vi vil vise i opgaven, er der netop faldgruber ved revisors 

handlinger, og forskrifterne kræver nogle gange fortolkning, når de skal udføres i praksis.  

Tre gennemgående begreber i opgaven vil ligeledes være virksomhed, ledelse og revisor. Alle 

tre begreber skal forstås i deres almindelige, hverdagsbetydning, men vi vil nedenfor uddybe 

og afgrænse dem til brug for denne opgave. 

 

4.1 Virksomhed 

Slår man op i ordbogen, defineres virksomhed som en “organisation (som producerer og) sælger 

varer eller tjenesteydelser.” (ordnet.dk). Det er i sin grundform også den definition, vi anvender 

i denne opgave. Begrebet hos os udvides dog, da vi mener, at en virksomhed netop sælger varer 

med henblik på profit af sin aktivitet. Denne profit kan i sig selv være enten kort- eller 

langsigtet, men er uanset hvad drivkraften for virksomhedens aktivitet. 
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Det betyder også, at vi kigger bort fra såkaldte non-profit-organisationer. Disse organisationer, 

vil muligvis kunne passe ind i ordbogens definition af en virksomhed, men altså ikke ind i vores. 

Udover udvidelsen af begrebet med hensyn til ideen om profit, begrænser vi begrebet i det 

omfang, ordet organisation indebærer. Konnotationen i dette ord, leder fokus hen på flere 

mennesker samlet i én enhed, men vores opgave og brug af begrebet kan i og for sig også 

anvendes på virksomhed med blot én person. Organisation skal forstås som en metafor for, at 

aktiviteten er planlagt og organiseret i et omfang, der netop retter aktiviteten mod profit. 

Eksempelvis hobbyvirksomhed falder uden for denne definition. Dels på grund af den 

manglende orientering mod profit, dels på grund af den manglende reelle organisering. 

I forståelse af virksomhed har vi også lagt vægt på, at en sådan organisation drives med henblik 

på at fortsætte (principielt) i det uendelige. En virksomhed er i denne sammenhæng drevet med 

henblik på at blive ved, og det er kun i særlige tilfælde, at virksomheden ikke tænkes at skulle 

fortsætte i længere tid. Som vi kommer ind på i redegørelsen for going concern, er denne fremtid 

som minimum 12 måneder. 

Endeligt fokuserer vi hovedsageligt på virksomheder, der drives i selskabsretlig regi. Det vil 

sige virksomhed, der jf. SEL kan betegnes som kapitalselskaber. Som sådan kan alle 

virksomheder siges at kunne gøre brug af begrebet going concern, men i og med vi har fokus 

på revisors opgaver i forbindelse med going concern, mener vi, at virksomheder drevet som 

kapitalselskab er oplagt som fokusområde i opgaven. 

 

4.2 Ledelse 

Som beskrevet ovenfor er en virksomhed organiseret i en vis forstand og rettet mod profit. For 

at organisationen kan fungere og finde sin retning, må den have en ledelse. Ledelsen er i den 

sammenhæng den del af organisationen - typisk direktøren - der tager de daglige beslutninger 

og som udgangspunkt har ansvaret for virksomhedens drift. Ledelsen er ikke nødvendigvis det 

samme som ejerne af virksomheden eller selskabet. I mange tilfælde er der dog tale om 

ejerdrevne virksomheder. Det vil sige virksomheder, hvor (kapital)ejeren leder virksomheden 
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til daglig. Det er dog vigtigt at huske på, at ledelse og ejerkreds kan være (og ofte er) adskilt i 

kapitalselskaber.  

Ledelsen kan være delt op i forskellige områder. Der kan således i en virksomhed være tale om 

både den overordnede ledelse eller specifik ledelse. Det kan fx være økonomichef, 

produktionschef, distributionschef osv. I vores opgave fokuserer vi på ledelse generelt og vil i 

de fleste tilfælde henvise til ledelsen som en samlet del af organisationen. Det er dog den øverste 

ledelse vi især har fokus på, samt den økonomiske ledelse i form af fx økonomichefen. 

 

4.3 Revisor 

En revisor er i bund og grund en person, der foretager handlinger omfattet af Revisorloven. 

Disse handlinger er omfattende og kan spænde vidt. I vores opgave begrænser vi begrebet til at 

være en person, der reviderer regnskaber og dermed firkantet sagt kontrollerer ledelsens aflagte 

regnskaber til brug for offentligheden. Definitionen af revisor uddybes i kapitel 6, hvor vi også 

uddyber de opgaver og handlinger en revisor udfører. 

 

4.4 Regnskaber, offentlighed og andre begreber 

Ud over de tre begreber defineret ovenfor bruger vi også mange andre begreber. Disse begreber 

vil vi så vidt muligt definere, i takt med vi anvender dem. Begreberne regnskab og offentlighed 

fortjener dog en kort definition for sig selv. 

I opgaven forstår vi regnskab som den årligt aflagte årsrapport, der er pålagt erhvervsdrivende 

virksomheder efter ÅRL. Derudover antages, at årsrapporterne er udformet med de krav, der 

stilles i lovgivningen, men heller ikke har et større informationsniveau end påkrævet. Vi regner 

således ikke intern rapportering for et regnskab i denne opgave. 

Offentligheden definerer vi overordnet set som “alle andre” end virksomheden. Offentligheden 

kan defineres mere præcist, men i opgaven er det ikke nødvendigt med en opdeling af 

offentligheden, da vi netop forstår regnskab som den årsrapport, der skal aflægges årligt - og 
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som bogstavelig talt alle har adgang til, og da revisors opgaver i forbindelse med den aflagte 

årsrapport som udgangspunkt er de samme uanset læser.  

Offentligheden kan og vil dog indsnævres via begrebet regnskabsbruger. Regnskabsbruger 

defineres, som en hvilken som helst person eller instans, der har interesse i regnskabet. 

Regnskabsbruger indsnævrer således offentligheden fra “alle andre” til folk med interesse i 

regnskabet. Gængse regnskabsbrugere er typisk banker, investorer og Erhvervsstyrelsen. Som 

nævnt ovenfor lægger vi til grund, at revisor i sit arbejde ikke kun har én specifik 

regnskabsbruger i fokus, men reviderer regnskabet med henblik på at stræbe efter objektivitet i 

regnskabet. Vi kommer nærmere ind på regnskabsbrugeres interesser i kapitel 9. 
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5. Hvad er going concern? 

Inden vores gennemgang og definition af going concern som begreb vil vi først kort gennemgå 

regnskabers opbygning, og de formelle krav, der i dansk lovgivning regulerer aflagte 

årsrapporter. 

 

5.1 Grundlæggende krav til årsrapporter efter dansk lovgivning 

I dansk lovgivning er regnskaber for erhvervsdrivende virksomheder reguleret efter 

Årsregnskabsloven, jf. § 1. Loven finder anvendelse på alle erhvervsdrivende virksomheder, 

uanset om virksomheden er økonomisk adskilt fra ejeren eller ej, med få undtagelser, jf. § 1, 

stk. 3. Erhvervsdrivende virksomheder i lovens forstand er virksomheder, der leverer fx varer 

eller tjenester mod betaling af vederlag, og virksomheder drevet i selskabsform efter 

Selskabslovens bestemmelser vil altid anses som erhvervsdrivende, jf ÅRL § 1, stk. 2.  

Af Årsregnskabsloven fremgår det også, at blandt andet aktie- og anpartsselskaber årligt skal 

aflægge regnskab, samt ledelsesberetning og -påtegning (ÅRL § 2, stk. 1, pkt. 1-3). Den 

samlede betegnelse for alle disse elementer er “årsrapport” (ÅRL § 2, stk. 3). 

Det fremgår af ÅRL § 8, at ledelsen har ansvaret for aflæggelsen af årsrapporten. Det er således 

ledelsen af virksomheden, der aflægger årsrapporten, og ledelsen står ved sin underskrift af 

årsrapporten inde for, at nedenstående generelle krav og forudsætninger er opfyldt ved 

aflæggelsen.  Selvom ledelsen modtager assistance med opstilling af regnskab (som vi beskriver 

nærmere i kapitel 6), er det ledelsens ansvar, at årsrapporten er retvisende og af tilstrækkelig 

høj kvalitet. 

De grundlæggende krav til årsrapporten er beskrevet i ÅRL, Kapitel 3. For det første skal 

årsrapporten give et “(...) retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet.” (ÅRL § 11). Det retvisende billede kan i praksis 

gradbøjes, og især hensyn til virksomhedens branche afgør graden. Det er dog stadig et 

grundlæggende krav til årsrapporten. Ledelsen, der aflægger regnskabet, kan vælge at fravige 
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særlige bestemmelser i ÅRL, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at opnå et retvisende 

billede. 

For det andet indeholder ÅRL beskrivelse af kvalitetskrav for årsrapporten. Det fremgår, at 

årsrapporten skal udarbejdes, så “den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 

beslutninger” (ÅRL § 12, stk. 2). Det betyder, at årsrapporten skal udarbejdes på en sådan måde, 

“at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne (...). Oplysningerne 

skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer” (ÅRL § 

12, stk. 3). 

Således er de grundlæggende krav til årsrapporten, at den giver et retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske situation, og at kvaliteten af årsrapporten er på højde med, hvad 

regnskabsbruger normalvis kan forvente af en årsrapport.  

Udover de grundlæggende krav beskriver ÅRL de grundlæggende forudsætninger for 

årsrapporten. ÅRL § 13 oplister de ni forudsætninger: 

“1) [Årsrapporten] skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).  

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

(substans).  

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige 

(væsentlighed).  Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, 

skal de dog indgå. 

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

skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation 

og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling. 

5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal 

regnskabsmæssige skøn være underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering 

skal indregnes, uanset om årsregnskabet udviser over- eller underskud.  

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de 

indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).  
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7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori 

af forhold (konsistens).  

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for 

sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).  

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående 

regnskabsår (formel kontinuitet).” 

Af ovenstående liste er det tydeligt, at især fjerde punkt er relevant for denne opgave. Ved 

gennemgang af de ni forudsætninger, er det dog også tydeligt at se, hvordan netop disse skal 

være med til at opfylde de grundlæggende krav som beskrevet i ÅRL §§ 11-12. Endvidere er 

de ni forudsætninger efterfulgt af forudsætningen om reel kontinuitet i ÅRL § 13, stk. 2. Reel 

kontinuitet skal sikre, at fx målegrundlag og indregningsmetode ikke ændres fra år til år. 

ÅRL §§ 11-13 sikrer derved, at årsrapporterne tilgodeser regnskabsbrugers behov. Hvor §§ 11-

12 er med til at sikre oplysningernes relevans og pålidelighed, skal § 13 understøtte 

udarbejdelsen af netop disse oplysninger. 

Som nævnt i ÅRL § 2, stk. 3 er en årsregnskabet kun en del af årsrapporten. Udover 

årsregnskabet skal årsrapporten indeholde en ledelsesberetning og -påtegning. 

Ledelsesberetningen skal, som nævnt i ÅRL § 11, ligeledes være retvisende og indeholde en 

redegørelse af virksomhedens forhold. 

Det er her afgørende, at det er, der ledelsen aflægger regnskabet. Det er ledelsen, der er i stand 

til at udtale sig om virksomhedens økonomiske og finansielle situation. ÅRL tjener til formål 

at regulere denne aflæggelse og pålægger ledelsen krav, der sikrer kvaliteten i regnskabet, samt 

at det er retvisende. Lovgivning kan ses som en reaktion på den interessekonflikt, der kan være 

mellem de forskellige regnskabsbrugere og ledelsen i forbindelse med regnskabet (hvilket vi 

kommer ind på i kapitel 9). Derudover kan ledelsen have forskellige forretningsmæssige 

interesser i at tilbageholde information, der i øvrigt kunne være i offentlighedens interesse.  
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5.2 Generel definition af going concern 

Med ovenstående gennemgang af årsrapporter generelt, vil vi i det følgende gennemgå, hvad 

begrebet mere specifikt har af betydning for udarbejdelsen af årsrapporter. 

Going concern kan kort defineres som virksomhedens og dermed selskabets evne til at fortsætte 

driften. Som udgangspunkt vurderes going concern i minimum de næste 12 måneder, men i sig 

selv beskriver begrebet blot den fortsatte drift i en overskuelig fremtid. Begrebet lægger op til 

en decideret vurdering af virksomheden og driften, der skal foretages af primært ledelsen, men 

også efterfølgende af virksomhedens revisor. Dette fortæller regnskabslæsere, om de kan 

forvente, at virksomheden som minimum vil fortsætte de næste 12 måneder og frem til 

tidspunktet for aflæggelsen af næste årsrapport.  

Begrebet er defineret i ISA 570: 

“(...) forudsætningen om, at virksomheden vil fortsætte sine aktiviteter i en overskuelig fremtid. 

Et regnskab med generelt formål udarbejdes på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift, medmindre den daglige ledelse har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften 

eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.” 

Derudover finder begrebet anvendelse ved regnskaber, der aflægges efter reglerne i 

Årsregnskabsloven som beskrevet i forrige afsnit. 

 

5.3 ISA 570 

Ved vurdering af going concern er revisor pålagt at udføre sit arbejde på baggrund af ISA 570. 

Revisionsstandarden gennemgår mål, krav og vejledning, som er revisors rettesnor til sin 

vurdering af en virksomheds fortsatte drift. Den omhandler revisors ansvar ved revisionen af et 

regnskab, hvor der samtidig tages hensyn til, i hvilket omfang, den daglige ledelse anvender 

forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af årsregnskabet, som ledelsen er pålagt. 

Revisors mål ved vurdering af going concern er beskrevet således i ISA 570: 

● “at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af 

forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende 
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● på grundlag af det opnåede revisionsbevis at konkludere, hvorvidt der eksisterer en 

væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig 

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og 

● at fastslå konsekvenserne for revisors erklæring.” 

Det kan heraf udledes, at det primært er virksomhedens ledelse, der har en stor del af ansvaret 

ved vurderingen af den fortsatte drift. Revisor skal herpå vurdere ledelsens evne af anvendelsen 

af forudsætningen for fortsat drift. Det er derfor beskrevet i ISA 570, at der skal opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at ledelsen passende har anvendt forudsætningen for 

fortsat drift ved aflæggelsen af regnskabet.  Af standarden fremgår endvidere eksempler på de 

mest gængse forhold eller begivenheder, der enkeltvis eller samlet kan skabe tvivl vedrørende 

den fortsatte drift. De mest forekommende forhold er opstillet i egen tilvirkning nedenfor på 

baggrund af ISA 570, og listen er derfor ikke udtømmende: 

Begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om forudsætning for fortsat drift 

Økonomiske forhold ● Negativ egenkapital 

 

●  Afhængighed af lån eller kredit 

 

● Hvis kreditorer tilbagekalder finansiel 

støtte eller vil have indfriet deres krav 

 

● Negative pengestrømme 

 

● Degressive nøgletal(af væsentlighed) 

 

● Større driftstab eller fald i aktiver, der 

genererer pengestrømme 

 

● Manglende likviditet til indfrielse af 

kreditorer 

 

● Misligholdte låneaftaler 

 

● Leverandører kræver betaling uden 

kredit 

Driftsforhold ● Ledelsens tanker om evt. likvidation 

eller ophør af drift 
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● Nøglepersoner siger op 

 

● Tab af hovedleverandør, større kunder 

eller tab af et større marked 

 

● Konfliktfyldt arbejdsmiljø med 

påvirkning på den daglige drift 

 

● En ny “power” konkurrent 

 

 

Andre forhold ● Igangværende retssager eller andre 

sager mod virksomheden, der kan 

resultere i væsentlige krav mod 

virksomheden 

 

● Lovændringer, der kan påvirke 

virksomhedens fortsatte drift 

 

● Diverse former for katastrofer, der 

indtræffer, uden virksomheden er 

forsikret herimod 

 

Der skal ved de ovenstående eksempler tages forbehold for, at selve tilstedeværelsen af en eller 

flere af disse beskrevne begivenheder eller forhold ikke behøver at skabe en væsentlig 

usikkerhed om going concern. Revisor skal derfor foretage en skønsmæssig vurdering med 

henblik på den konkrete virksomhed, branchen og markedet som helhed. Endeligt skal 

revisionen efter ISA 570 afsluttes med en konklusion om, hvorvidt der foreligger tilstrækkeligt 

og egnet revisionsdokumentation for den fortsatte drift. Det er her selve vurderingen af, om 

virksomhedens anvendelse af forudsætningen for going concern har været tilstrækkelig ved 

aflæggelsen af årsregnskabet. 

 

5.4 Årsregnskabslovens § 13, pkt. 4 

Som bekendt har kapitalselskaber (i Danmark primært anpartsselskaber og aktieselskaber) pligt 

til at aflægge årsrapport efter Årsregnskabsloven, jf. ÅRL § 3. Som skrevet ovenfor er going 
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concern en af de ni grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af regnskaber. Idet der er tale 

om grundlæggende forudsætninger, skal årsrapporten ikke udtrykkeligt henvise til 

forudsætningerne, der i sin natur er underforståede. Regnskabslæser kan derfor antage, at 

regnskaber der ikke udtrykkeligt fortæller andet, er aflagt efter forudsætningen om going 

concern, og det er således ledelsens opfattelse, at driften kan fortsætte i hvert fald indtil næste 

aflæggelse af årsrapport. 

Denne fjerde forudsætning er med til, at indregning og måling i årsregnskabet må antages at 

være sket med henblik på, at aktiver skal benyttes netop af virksomheden selv til indtjening i 

den nærmere fremtid eller i hvert fald de næste 12 måneder. I forlængelse heraf må det også 

betyde, at regnskabslæser kan antage, at virksomheden vil efterleve sine forpligtelser, fx 

betaling af kreditorer. 

Den sidste sætning i ÅRL § 13, pkt. 4 fortæller: “Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og 

opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling.” 

Som beskrevet ovenfor er indregning og måling grundlæggende sket med forudsætningen om 

going concern. Denne sidste sætning i den fjerde forudsætning foreskriver direkte, at netop 

indregning og måling, men også klassifikation og opstilling påvirkes af selskabets fortsatte drift.  

Indregning og måling af aktiver skal ske til realisationspris, hvis der kan rejses tvivl om going 

concern for virksomheden. Det kan fx være inventar, der regnskabsmæssigt har haft en højere 

værdi end den, der kan opnås ved tvangssalg, eller varebeholdninger kan have betydeligt lavere 

værdi end ved virksomhedens almindelige salg/omsætning. Det er heller ikke forkert at antage, 

at netop “det hurtige salg” af aktiverne har en negativ indflydelse på aktivernes værdi. Ligeledes 

kan markedet for fx specialiseret produktionsudstyr være snævert, og det kan være svært at 

afsætte udstyret til den værdi, det ville have for virksomheden ved going concern. Derudover 

må det også antages, at virksomheden skal hensætte til udgifter i forbindelse med afvikling af 

aktiviteten. Det kan fx være tab ved afbrydelse af kontrakter.  

Endeligt foreskriver ÅRL § 80, at der i henholdsvis resultatopgørelsen og i balancen skal 

fremgå en linje, der præsenterer de aktiviteter, der er planlagt til afvikling. Denne linje skal 

specificeres i regnskabets noter. 
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Aflægges regnskabet mod forudsætning ikke som going concern, skal dette udtrykkeligt 

nævnes i årsrapporten. Forholdet skal nævnes både i en note til regnskabet, men også i 

ledelsesberetningen. 

 

5.5 Egenkapitalen 

Et centralt element i definitionen af going concern er egenkapitalen. Selskabets egenkapital kan 

læses som et udtryk for, hvor stor en del af aktiverne, der er finansieret af selskabet selv. 

Egenkapitalen består primært af den indskudte kapital med tillæg af overførte resultater fra 

tidligere år. Derudover kan der være ting som overkurs og forskellige typer af reserver.  

Egenkapitalen i sig selv kan ikke bruges alene til at vurdere going concern, men er en god 

indikator på, hvordan selskabets økonomiske stilling er på balancedagen. En negativ 

egenkapital er således udtryk for, at selskabet ikke kan leve op til alle sine forpligtelser.  

Selskabet kan dog sagtens fortsætte sin drift på trods af negativ egenkapital, da fx ejerne kan 

tilkendegive, at de har til hensigt at tilføre den nødvendige kapital til at føre selskabet videre. 

Endvidere gælder det særligt for kapitalselskaber, der har tabt mere end halvdelen af deres 

indskudte kapital. Selskabsloven § 119 foreskriver, at generalforsamlingen skal orienteres 

senest 6 måneder efter, at kapitaltabet konstateres, og ledelsen skal komme med forslag til 

foranstaltninger, der bør træffes for at videreføre selskabet. En foranstaltning kan fx være 

ejernes hensigtserklæring om tilskud af fornøden likviditet, men det kan også være forslag om 

afvikling af aktiviteten. Det gælder uanset størrelsen på egenkapitalen, og kapitaltabet skal 

således være større i aktieselskaber end anpartsselskaber, før det udløser krav i henhold til SEL 

§ 119 (selvfølgelig afhængigt af, hvor stort et indskud ejerne har gjort).  
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6. Revisor rolle i forhold til regnskaber, generelt 

En revisor kan beskrives som offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor udfører sit arbejde 

for at sikre det retvisende billede og kvalitetskravene, jf. ÅRL. Arbejdet er reguleret og 

beskrevet i blandt andet Årsregnskabsloven, Selskabsloven og Revisorloven. Herudover er 

revisor pålagt at følge ISA-standarderne. 

En revisors opgaver i forbindelse med regnskaber og årsrapporter er defineret af den erklæring, 

der er planlagt at blive sat på årsrapporten. Den grundlæggende forskel på erklæringerne er den 

grad af sikkerhed, der afgives af revisor. Sorteret efter grad af sikkerhed fra lav til høj er de fire 

erklæringstyper: 

1. Assistance med regnskabsopstilling 

2. Review 

3. Udvidet gennemgang  

4. Revision 

Ved assistanceopgaver giver revisorerklæringen ingen sikkerhed for oplysningerne i 

regnskabet. Ved erklæringerne om review og udvidet gennemgang er der begrænset sikkerhed, 

mens der ved revision er tale om høj grad af sikkerhed. Endeligt er det muligt, at virksomheder 

udarbejder regnskaber uden erklæring overhovedet. Disse har selvfølgelig heller ingen 

sikkerhed. 

Valget af revisorerklæring skal for virksomhedens vedkommende ske efter vurdering af 

omkostningerne til revisor sammenholdt med blandt andet lovkrav og det signal, man ønsker at 

sende med sit regnskab. Derudover kan der være regnskabsbrugere, der kræver et vist niveau 

af sikkerhed fx bankforbindelser. 

I den forbindelse er det også værd at bemærke, at revisors arbejde med regnskaber således ikke 

udelukkende består af revision af regnskaber. En revisor foretager således også opgaver, der 

ikke i sig selv er revision, men har karakter af assistance eller rådgivning af sine kunder. I denne 

opgave har vi dog fokus på de regnskaber, hvor revisor afgiver erklæring om revision. Kapitel 

7 vil gennemgå de fire erklæringstyper med fokus på, hvordan de relaterer sig til going concern.  
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6.1 Identifikation og opstart 

Revisor skal altid skabe et forhold mellem sig selv og kunden. I den forbindelse skal revisor 

kunne acceptere kunden, hvorfor det er gjort gældende for revisor at identificere kunden og 

samtidig vurdere sig selv uafhængig. Alt dette skal foretages, inden revisor kan gå i gang med 

sin revision og vurdering af kundens evne til at fortsætte driften.  

Klientaccept skal ske i forbindelse med revisors udvidede krav om at sikre korrekt identitet af 

sin kunde jf. Hvidvasklovens bestemmelser om kundekendskabsprocedurer. (HVID § 11). 

Hvidvasklovens kapitel 4 gennemgår netop området om bistand fra tredjemand (revisor). 

Såfremt der er tale om en juridisk person, skal der som udgangspunkt indhentes gyldig 

legitimation anført med navn og cpr-nummer. Herudover skal disse sammenholdes med ekstern 

bekræftelse af offentligt registrerede oplysninger fra CVR, SKAT mv. Herefter skal revisor 

vurdere risikoniveauet for kunden. Risikoen kan være lav, middel eller høj.  

Ved vurdering om lav risiko, er der tale om kunder, som revisor har et godt kendskab til og 

samtidig har en stor overbevisning om ikke bidrager til hvidvaskning. Der kan være tale om en 

offentlig kendt person eller en eventuel bekendt. Revisor skal dog være påpasselig med 

personer, revisor selv kender, da det kan være svært at erklærer sig selv uafhængig i en sådan 

situation.  

Ved vurdering om middel risiko, kan der være tale om kunder fra Danmark, som revisor ikke 

har kendskab til. Derfor skal revisor indhente legitimation på klienten i henhold til 

bestemmelserne i Hvidvaskloven som skrevet ovenfor. 

Ved vurdering om høj risiko, er der ofte tale om kunder fra udlandet, hvor det er nødvendigt at 

indhente mere end ét dokumentationsbevis for at sikre kundens identitet. 

Inden opstart skal revisor vurdere sin egen uafhængighed. Uafhængighed skal forstås således, 

at revisor ikke er påvirket af andre i sit arbejde og afgivelse af en retvisende erklæring på 

regnskabet.  Det er vigtigt, at revisor ikke selv har økonomisk interesse eller en ledende stilling 

i virksomheden, der skal udføres revision på. Hvis der er trusler mod revisors uafhængighed, er 

det nødvendigt for revisor at kunne eliminere truslerne. Hvis det ikke er muligt at opnå 

uafhængighed, skal revisor afstå opgaven. 
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Uafhængighed er som udgangspunkt møntet på revisor. Man skal dog være påpasselig, da andre 

personer end revisor selv også kan have indflydelse på, hvorvidt revisor kan erklære sig 

uafhængig i forhold til en konkret opgave. Det er derfor vigtigt for den pågældende revisor at 

identificere alle personer, der har mulighed for at påvirke sagens udfald, hvilket der er krav om 

jf. RL § 24, stk. 6. Der er tale om en række forskellige personer, der kan påvirke revisors 

uafhængighed, jf. RL: 

● “Revisor selv, dvs. den revisor, der er ansvarlig for og underskriver erklæringen, 

● personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer opgavens 

udførelse. Dvs. alle personer fra det team, der sammensættes til udførelse af den 

konkrete opgave, herunder partnere og personer fra andre faggrupper, der er involveret 

i opgaven, f.eks. advokater, aktuarer eller skatte- og IT-specialister samt eventuelle 

eksterne eksperter, hvis arbejde revisor måtte anvende i opgaven, 

● personer, der indgår i kommandokæden i revisionsvirksomheden eller et netværk, som 

virksomheden er medlem af, 

● personer i revisionsvirksomheden eller dens netværk, der som følge af andre 

omstændigheder kan være i stand til at øve indflydelse på opgaven.” 

(Erhvervsstyrelsen, 2009). 

Der er herudover en række trusler, som revisor skal sikre, er elimineret, før der kan afgives 

erklæring på regnskabet. Disse trusler er:  

● Egeninteresse, altså hvorvidt revisor har finansiel interesse i den pågældende 

virksomhed, eller om revisor vurderes at være meget afhængig af selve honoraret fra 

netop den kunde. 

● Partiskhed, altså om revisor er med til at modvirke eller decideret fremme sin klients 

stilling i en retslig sammenhæng eller ved handel på aktiemarkedet mv. 

● Selvrevision, altså at revisor ikke deltager ‘aktivt’ ved beslutningstagen til forhold, der 

kun bør tages af ledelsen hos den givne kunde. Revisor skal forholde sig objektivt. 

● Nære relationer, herunder familie, venner eller kunder, hvor revisor følger kundens 

interesser og derved begynder at miste sin objektivitet. 

● Intimidering, altså om revisor trues til at bryde sin uafhængighed af sin kunde. 
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Så vidt det er muligt for revisor at kunne forholde sig objektivt og uafhængigt, således at en 

velinformeret tredjemand tilmed ville vurdere revisor uafhængig, kan kunden accepteres. 

Revisor mangler nu at udarbejde et aftalebrev jf. ISA 210, hvori selve aftalen vedrørende 

revisionsopgaven er nøje beskrevet. Aftalebrevet er med til at sikre overensstemmelse mellem 

ledelse og revisor, så det er klart og tydeligt for begge parter, hvordan ansvarsfordelingen er 

aftalt. 

 

6.2 Planlægning 

Ved planlægningen er det revisors ansvar at identificere og vurdere risici for væsentlige 

fejlinformationer, uanset om der måtte være tale om besvigelser eller fejl. Dette er reguleret i 

ISA 315, hvor revisor er pålagt at opnå en tilstrækkelig forståelse for virksomheden, dens 

eksistensberettigelse og omgivelser, herunder: 

● Ejerkreds 

● Branche- og markedsforhold  

● Fremtidige mål og strategier 

● Interne forhold 

● Forretningsrisici forbundet med ovenstående 

Heraf fremgår det tilmed, at revisor ved starten af sin planlægning skal foretage 

risikovurderingshandlinger, hvorpå han/hun skal overveje, om der er gældende forhold eller 

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

næste 12 måneder. Heri indgår, at revisor skal sikre, hvorvidt ledelsen har lavet en foreløbig 

vurdering af, om virksomheden kan betegnes som going concern.  

Hvis den daglige ledelse har foretaget en vurdering, skal revisor drøfte dette med ledelsen. Det 

er her vigtigt at sikre, om ledelsen har identificeret begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl 

om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Så vidt ledelsen er stødt på enkelte 

begivenheder, bør revisor tage stilling til, hvordan ledelsen har planlagt at håndtere disse 

forhold.  
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Der kan være tilfælde, hvor ledelsen ikke har foretaget en vurdering. Her er det revisors opgave 

at spørge ledelsen ind til begivenheder eller forhold, der enkeltstående eller sammenlagt kan 

rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Alt dette sker med udgangspunkt i en 

udarbejdet bogføringsbalance udarbejdet af virksomhedens ledelse. 

Jf. ISA 315, er der endvidere krav om, at revisor skal vurdere revisionsrisikoen vedrørende 

risici for væsentlige fejlinformationer, der kan ende med at have altovervejende indflydelse på 

konklusionen om virksomhedens fortsatte drift. De risici, der skal kontrolleres for under 

planlægningen, er opdelt i tre forskellige kategorier: 

● Iboende risiko 

● Kontrolrisiko 

● Opdagelsesrisiko (vurdering af ledelsen) 

Den iboende risiko er de risici, der er naturligt forekommende i virksomhedens daglige drift. 

Her er der tale om ansvarsfordelingen i administrationen, og hvorvidt der er tale om entydige 

forretningsgange herfor. Er der tale om et gennemskueligt regnskabssystem og kan 

transaktionerne i sin almindelighed vurderes som rutinemæssige transaktioner? Dette skal 

vurderes, så revisor kan afdække interne risici i virksomheden.  

Kontrolrisikoen er vurdering af, om der er interne kontroller i form af analyse og fejlfinding, så 

der dannes yderligere sikkerhed for, at materiale under revisionen ikke er væsentligt 

fejlbehæftet.  

Opdagelsesrisikoen består af en vurdering af ledelsens indstilling til forretningsgangene og de 

interne kontroller. Yder ledelsen eksempelvis løbende kontrol af arbejdet fra administrationen 

til at kunne afdække eventuelle fejl, der kan være sluppet videre fra den iboende risiko. Alt 

dette er med til at præge revisor i retning af, hvor meget arbejde, der skal udføres ved revisionen, 

som slutteligt kan have stor betydning for vurderingen af virksomhedens fortsatte drift. 

Revisor skal således altid opnå fuld forståelse for virksomheden og dens daglige drift. Det er 

nødvendigt at have alle ovenstående elementer i betragtning, så man allerede inden udførelsen 

af revisionen, har identificeret hvilke forhold, der skal afklares, før det er muligt at afgive 

erklæring med sikkerhed for den fortsatte drift. 
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7. Revisionshandlinger i forbindelse med going 

concern 

Efter revisors accept af kunden, planlægningen af den forestående revision, samt undersøgelse 

af tilstedeværelsen af risici, skal de såkaldte revisionshandlinger gennemføres. Dette henleder 

revisor til en række forskellige handlinger, herunder vurdering af going concern, som 

gennemgås i dette kapitel. 

 

7.1 Udførelse og revisors vurdering af going concern 

Som skrevet ovenfor, skal revisor ved vurdering af going concern benytte ISA 570. Revisor 

skal ved forudsætning om fortsat drift belyse, hvorvidt det er muligt for en virksomhed at 

omsætte sine aktiver til indfrielse af sine forpligtelser. Forenklet beskrevet i ISA 570: 

“Når det er passende at anvende forudsætningen om fortsat drift, indregnes aktiver og 

forpligtelser på det grundlag, at virksomheden vil være i stand til at realisere sine aktiver og 

indfri sine forpligtelser som led i den normale drift” (ISA 570.2). 

Når der aflægges regnskab, skal det som udgangspunkt ske med forudsætning om, at 

virksomheden er going concern, jf. gennemgangen af de ni forudsætninger i kapitel 5.  

Under revisionen skal revisor foretage såkaldte substanshandlinger og test af kontroller. 

Substanshandlinger er afstemninger af regnskabsmæssige poster til diverse opgørelser og 

eksternt materiale. Der kan eksempelvis være tale om afstemning af en bankkonto til et 

engagement eller afstemning af en debitorsaldoliste til finans. Substanshandlingerne benyttes 

som sikkerhed for, at væsentlige fejl opdages. De udføres som detailtest og substansanalytiske 

handlinger. Detailtest består af test af kontroller, hvor revisor opnår forståelse for 

virksomhedens interne procedurer til fejlfinding og kvalitetssikring af regnskabstallene. Disse 

handlinger skal skabe det nødvendige revisionsbevis for, at revisor kan afgive en erklæring 

uden væsentlige fejlinformationer, der samtidig er med til at sikre et forholdsvis korrekt billede 

af virksomheden til vurdering af going concern. 
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Afslutningsvis skal revisor samle sine revisionsbeviser og samlet vurdere, om der kræves 

yderligere revisionshandlinger for at kvalitetssikre materialet for væsentlig fejlinformation. Al 

dokumentation fra både opstarts- og identifikationsfasen, planlægningen og den gennemgåede 

revision, skal samles til udformning af den endelige erklæring. Revisor skal herpå vurdere 

ledelsens anvendelse af going concern samt tage stilling til, om selskabet kan fortsætte driften 

de næste 12 måneder. Herpå skal der foretages en vurdering af, om selskabet har større behov 

for likviditet i forhold til den allerede givne kredit. Der skal overvejes i hvor stort et omfang 

kapitalberedskabet er til stede, samt i hvilket omfang, der er mulighed for tilførsel af yderligere 

kapital, hvis der måtte forekomme større kapitaltab. Herudover skal integriteten af ledelsen og 

dens interesse i virksomhedens fremtidige drift testes, så man er sikker på, at virksomheden 

drives med henblik på en progressiv udvikling, hvilket er en grundlæggende egenskab ved netop 

ideen om en virksomhed, jf. vores begrebsafgrænsning i kapitel 4.  

Alle ovennævnte handlinger, vurderinger og test med videre samles til aflæggelsen af et 

retvisende regnskab, der opfylder forudsætningen om going concern princippet. 

Årsregnskabsloven stiller som skrevet kvalitetskrav til, at en årsrapport skal danne grundlag for 

en regnskabsbrugers beslutninger, som det fremgår af ÅRL § 12, stk. 2. 

Ved en vurdering af non-going concern skal regnskabet tilrettes og afspejle den konkrete 

situation, jf. vores gennemgang i kapitel 5. Aktiver skal som bekendt måles til 

realisationsværdier, mens der også skal foretages hensættelser til en eventuel omstrukturering 

og til eventuelle tabsgivende kontrakter (BDO 2018). Det er derfor nødvendigt for revisor, at 

al dokumentation og samtlige revisionsbeviser indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt en 

virksomhed kan erklæres for going concern eller ej, da både de regnskabsmæssige principper 

og indregningsmetoderne påvirkes. Derfor har en fejlvurdering heraf store konsekvenser. Et 

regnskab kan, ved en fejlvurdering, være væsentligt fejlbehæftet, eksempelvis hvis en 

overvejende andel af virksomhedens aktiver indregnes til dagsværdi. 
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Revisor har som før skrevet, i kapitel 6, fire muligheder for at erklære sig på et regnskab. De 

fire erklæringstyper er:  

1. Assistance 

2. Review  

3. Udvidet gennemgang 

4. Revision  

Going concern er relevant ved alle fire erklæringstyper, men revisors udtalelse og vurdering 

spænder fra ikke-eksisterende til altafgørende afhængig af den valgte erklæringstype.  

 

7.2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 

Erklæringen om assistance med opstilling af regnskab er uden sikkerhed, og revisor skal derfor 

ikke udføre test af kontroller. Revisor skal således ikke kontrollere de oplysninger, som ledelsen 

lægger til grund for sit årsregnskab. Denne erklæring kan derfor kun vælges af selskaber, der 

ikke er omfattet af revisionspligten, som vurderes ud fra den såkaldte 4-8-12-regel. 

Revisionspligten indtræder derfor først, når man overskrider to af grænserne inden for to 

sammenhængende regnskabsår. Assistance er udført ifølge bestemmelserne i ISRS 4410. 

Revisor skal således ikke omtale virksomhedens fortsatte drift, hvilket er afledt af, at 

erklæringen udformes uden nogen form for sikkerhed. Dog er det påkrævet af revisor at afstå 

en assistancesag, hvis regnskabet er decideret forkert, eller man som udgangspunkt ikke ser 

virksomheden som going concern. Her vil det være muligt for revisor at vælge et review, hvor 

det så vil være muligt at tage forbehold. 

 

7.3 Den uafhængige revisors reviewerklæring 

Review er en af revisors erklæringer med en vis grad af sikkerhed. Da der ikke er tale om en 

revisionserklæring, stilles der kun begrænset sikkerhed. Erklæringen er udformet jf. 

bestemmelserne i ISRE 2400. Revisor skal ved et review opnå forståelse af interne 

forretningsgange, mens det samtidig er vigtigt at få en forståelse for virksomhedens omgivelser. 
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Her gør det sig gældende at vurdere risiko og væsentlighed, som blev beskrevet under 

‘Planlægningen’. Der skal, på baggrund af revisors vurdering af væsentlighed, føres kontrol af 

de af ledelsen fremlagte oplysninger. Kontrollen foretages ved forespørgsler til ledelsen, 

udarbejdelse af analyser samt andre handlinger revisor vurderer nødvendige. Review gør det 

muligt for revisor at tage forbehold for fejlinformationer, underforstået at den fortsatte drift skal 

vurderes til en vis grad, da revisor skal tage forbehold herfor, hvis det vurderes kritisk for 

virksomheden at fortsætte driften 12 måneder efter statusdagen. 

 

7.4 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 

Udvidet gennemgang er en erklæring af nyere tid. Den kom til i 2012, da man havde et ønske 

om en positiv erklæring, der giver større grad af sikkerhed end et review og kan tilvælges af 

mindre revisionspligtige kunder. Man tager derfor udgangspunkt i et review, hvorfor denne 

udføres efter ISRE 2400, mens man hertil anførte fire supplerende handlinger, som danner 

grundlag for en ‘øget’ sikkerhed (FSR, 2012). Udvidet gennemgang stiller ligeledes krav til 

revisor om vurdering af going concern. Det vurderes derfor, hvorvidt revisor bør afstå opgaven, 

eller vurderer, at der er usikkerhed for den fortsatte drift og derfor må tage forbehold i sin 

erklæring. 

  

7.5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revision er erklæringen, der afgives med højeste grad af sikkerhed. Det er denne erklæring, der 

gennemgående er brugt til udformning af denne opgave. Revisor skal ligesom ved afgivelse af 

de andre erklæringstyper opnå forståelse for virksomhedens eksterne og interne forhold og 

netop gennemgå hele processen som beskrevet tidligere. Hvis der er tale om regnskabsklasse 

stor C i henhold til ÅRL, skal revisor også sikre sig, at han/hun er enig i de oplysninger, ledelsen 

angiver i sin ledelsesberetning, der danner grundlag for ledelsens videreformidling til de 

eksterne regnskabsbrugere. Når revisor har gennemgået alle væsentlige poster og indsamlet sine 

revisionsbeviser, kan der afgives erklæring på regnskabet. Ved en revisionspåtegning kan 

revisor afgive enten en blank påtegning, modificeret påtegning eller en påtegning med 
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supplerende oplysninger, som er relevante for de eksterne regnskabsbrugere. Vi vil i det 

følgende gennemgå disse påtegninger. 

 

7.5.1 Blank påtegning 

En blank revisionspåtegning er udformet efter ISA 700, hvor revisor konkluderer, at regnskabet, 

med høj grad af sikkerhed, er retvisende. Påtegningen er således revisors konklusion på et 

regnskab, hvor der hverken er kommentarer, bemærkninger eller lovovertrædelser, hvad angår 

virksomhedens økonomiske stilling det foregående regnskabsår.   

 

7.5.2 Modificeret påtegning 

En modificeret påtegning er udformet efter ISA 705, hvor revisor har modificeret sin erklæring. 

Revisor gør brug af denne erklæring, når der ikke er opnået tilstrækkelige eller egnede 

revisionsbeviser.  

Regnskabet vurderes mangelfuldt eller er behæftet med væsentlig fejlinformation, som 

eksempelvis kan være en lovmæssig overtrædelse eller en fejl, der overskrider det fastsatte 

væsentlighedsniveau. ISA 705 indeholder tre forskellige konklusioner:  

“En konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion og en manglende 

konklusion. Beslutningen om, hvilken type af modificeret konklusion, der er 

passende, afhænger af: 

● arten af det forhold, der er årsag til modifikationen, dvs. om regnskabet 

indeholder væsentlig fejlinformation eller – hvis der er tale om manglende 

mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – kan indeholde 

væsentlig fejlinformation, og 

● revisors vurdering af, hvor gennemgribende forholdets indvirkninger eller 

mulige indvirkninger på regnskabet er.” (ISA 705.2). 
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Revisor afgiver en konklusion med forbehold, når der efter at være opnået tilstrækkeligt 

revisionsbevis konkluderes, at der er tale om fejlinformationer, der enkeltstående eller samlet 

set er af væsentlig karakter, dog ikke med en gennemgribende effekt på regnskabet. Herudover 

er det muligt at tage forbehold for visse områder i regnskabet, hvor det ikke har været muligt at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, men hvor der dog stadig kan være tale om korrekte 

oplysninger. Her vil der konkluderes med forbehold for eventuelle uopdagede 

fejlinformationer, der ikke vil ændre regnskabet markant. Revisor kan således også tage 

forbehold for ledelsens manglende oplysning om usikkerhed ved fortsat drift, hvis revisor er 

uenig i ledelsens anvendelse af forudsætning om fortsat drift. 

Den afkræftende konklusion afgives, når revisor er færdig med revisionen og konkluderer, at 

der er tale om enkeltstående eller flere samlede fejlinformationer, der anses for både væsentlige 

og gennemgribende for en uoplyst tredjemand. 

En manglende konklusion er, når revisor ikke kan afgive sin konklusion på regnskabet, da det 

ikke har været muligt at opnå tilstrækkelige og egnede revisionsbeviser. Herved kan revisor 

ikke afgive konklusion, hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkelige beviser, der gør, at revisor 

har stor usikkerhed for, at der er tale om at regnskabet indeholder væsentlige og 

gennemgribende fejlinformationer, der er uopdagede grundet de manglende revisionsbeviser. 

Endvidere kan der i sjældne tilfælde være tale om, at der er opnået tilstrækkelige 

revisionsbeviser på enkeltstående områder, men at disse samlet set kan skabe usikkerhed for 

væsentlig fejlinformation. Dette sker, hvis usikkerhederne anses for at kunne interagere med 

hinanden og deres samlede indvirkning på regnskabet vurderes af væsentlig karakter. 

 

7.5.3 Påtegning med supplerende oplysninger 

Revisionspåtegning med supplerende oplysninger er udformet efter ISA 706.  Erklæringen 

tages i brug, når revisor i det store hele mener at regnskabet er retvisende. De supplerende 

oplysninger er således ikke et udtryk for, at regnskabet er væsentligt fejlbehæftet, da revisor 

ved disse tilfælde ville tage forbehold.  
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“Denne ISA omhandler yderligere kommunikation i revisors erklæring, når revisor 

finder det nødvendigt at: 

● henlede brugernes opmærksomhed på et eller flere forhold, der er præsenteret 

eller oplyst i regnskabet, og som er af en sådan vigtighed, at de er afgørende 

for brugernes forståelse af regnskabet, eller 

● henlede brugernes opmærksomhed på et eller flere forhold, der ikke er 

præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som er relevante for brugernes 

forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring.” (ISA 706.1) 

Denne erklæring er relevant, når det kommer til vurdering af en virksomheds fortsatte drift. Det 

er netop en konklusion med supplerende oplysning, revisor gør brug af, når der er væsentlig 

usikkerhed for going concern. Going concern er i dette lys af en sådan vigtighed, at det som 

oftest er afgørende for de eksterne regnskabsbrugeres forståelse af regnskabet og 

virksomhedens fremtidige drift. I selve revisionsstandarden fremgår brugen ved usikkerhed for 

fortsat drift: 

“... i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført), når der er en væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften.” (ISA 706.A7) 

Nedenfor er et eksempel på en standardpåtegning fra Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer 

P/S. I selve påtegningen kan der ved væsentlig usikkerhed være anført: 

“Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt 

selskabskapitalen. Ledelsen har aflagt årsrapporten efter principper for going concern jf. note 

xxxx. Vi har ikke fundet grund til at anlægge en anden vurdering.” (Bilag 3 - Påtegning med 

supplerende oplysning) 

I henhold til ovenstående benyttes denne, hvis man er enig i, at regnskabet er retvisende, samt 

at selskabet med en vis grad af sikkerhed kan fortsætte driften i overskuelig fremtid. Herudover 

er det anført, at ledelsen har en note med i årsregnskabet herom. Ledelsen bør også medtage et 

afsnit i ledelsesberetningen om, at der er tabt egenkapital, men at principperne for going concern 

er opfyldt, såfremt det måtte være tilfældet. 
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Det skal dog nævnes, at ingen erklæringer kan afgives med garanti for virksomhedens fortsatte 

drift, da revisors iboende begrænsninger gør, at det til tider kan være umuligt at opdage 

væsentlige fejlinformationer, der sker på baggrund af fremtidige begivenheder. Således kan der 

aldrig stilles 100 % sikkerhed for virksomhedens evne til at fortsætte driften 12 måneder frem 

i tid, selvom der er afgivet en påtegning uden henvisning til usikkerhed om fortsat drift, da 

nogle fremtidige begivenheder ikke er til at forudse (ISA 570.7). 

 

7.6 Ledelsen 

Ledelsen og dens ansvar er defineret i lovgivningen (SEL og ÅRL) og selskabets vedtægter 

eller lignende. Det er ledelsen, der har ansvaret for at aflægge årsregnskabet efter gældende 

lovgivning, jf. ÅRL § 8 stk. 2. Det er dermed også ledelsens ansvar at aflægge regnskabet under 

forudsætning af going concern. 

Forudsætningen for fortsat drift vurderes på tidspunktet for ledelsens underskrift, hvor ledelsen 

afgiver sin ledelsesberetning og -påtegning. Ledelsen er tilmed pålagt, jf. IAS nr. 1 afsnit 25 og 

26, at foretage en vurdering af fremtidsudsigterne og evnen til at fortsætte driften i overskuelig 

fremtid. Af IAS 1 fremgår det tilmed, at virksomheden skal udarbejde et årsregnskab på basis 

af going concern princippet, såfremt ledelsen ikke har til hensigt at ophøre driften eller likvidere 

selskabet. Der kan være tilfælde, hvor ledelsen bliver opmærksom på begivenheder eller 

forhold, der har mulighed for at skabe væsentlig usikkerhed for fortsat drift, hvorfor de efter 

IAS 1, afsnit 25 særskilt skal oplyse herom. Denne oplysning vil ofte fremgå af 

ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen og noteapparatet kan benyttes til omtale af going concern ved eksempelvis 

‘Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab’, hvor revisor stadig kan påtage sig opgaven, 

men ikke selv har mulighed for at skrive om going concern.  

IAS 1 afsnit 26 forklarer, hvordan den konkrete vurdering af going concern-princippet skal 

behandles. Heraf fremgår det, at driften skal kunne opretholdes i mindst 12 måneder fra 

statusdagen. Endvidere skal ledelsen ved pludselig nedgang foretage analyser, så det kan be- 

eller afkræftes, hvorvidt going concern princippet er relevant. Der skal tages stilling til hvor let 
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adgang, selskabet har til økonomiske ressourcer, indfrielse af sine forpligtelser og ikke mindst 

eventuelle finansieringsmuligheder. 

 

7.6.1 Ledelsens vurdering 

Som skrevet er det ledelsen, der i sidste ende aflægger regnskabet, og derfor skal ledelsen 

vurdere, om virksomheden kan fortsætte driften i overskuelig fremtid. Ved ledelsens vurdering 

kan der sondres mellem en henholdsvis proaktiv eller reaktiv vurdering af den fortsatte drift.  

Ved den proaktive vurdering vurderer ledelsen, om going concern er et problem. Ledelsen tager 

forudseende stilling til, hvorvidt forudsætningen for fortsat drift er relevant for virksomheden i 

fremtiden. Herunder om der skal foretages analytisk gennemgang af den økonomiske og 

finansielle situation eller selve omtalen af fortsat drift i årsregnskabet.  

Den reaktive tilgang, er ledelsens vurdering baseret på faktorer eller konkrete indikationer, der 

kan være essentielle og i et vist omfang kan påvirke forudsætningen om fortsat drift. Ledelsen 

reagerer på eventuelle faretruende faktorer, der nødvendiggør stillingtagen til going concern. 

Hvis ledelsens vurdering og anvendelse af forudsætningen om fortsat drift, ikke er passende, er 

revisor pålagt at udtrykke en afkræftende konklusion, jf. ISA 570. 

Ledelsen skal jf. ISA 570 vurdere, om der skal foretages yderligere analyser af nøgletal mv. for 

at se, om trenden er degressiv eller progressiv. Hvis der historisk set er tale om en 

overskudsgivende aktivitet og let adgang til finansieringskilder, kan ledelsen blot foretage en 

overordnet vurdering uden yderligere analyser. Herudover skal revisor oplyses om fremtidige 

planer for virksomheden, så det er muligt for revisor at vurdere, hvorvidt disse planer er 

gennemførlige eller ej, og om de overhovedet gør virksomheden i stand til at fortsætte driften.  

Endvidere skal ledelsen oplyse revisor om allerede kendte og planlagte begivenheder, som de 

selv vurderer relevante.  

Revisor skal herefter vurdere, om fremtidsudsigterne er konsistente med revisor forståelse og 

samlede vurdering af virksomheden, dens kontekst og opfyldelsen af going concern. Slutteligt 

er ledelsen nødt til at vurdere, hvor stor risiko, der er, på baggrund af en reaktiv vurdering, for 
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at uforudsete begivenheder, har mulighed for at skabe usikkerhed for virksomhedens drift 12 

måneder frem i tid.  

I ISA 570 er der beskrevet relevante revisionshandlinger, revisor kan drøfte med ledelsen til en 

samlet vurdering af, hvorvidt forudsætningen om fortsat drift er opfyldt. En af dem er: 

“Analyse og drøftelse af de seneste tilgængelige perioderegnskaber for 

virksomheden” (ISA 570. A16) 

Der kan her være tale om relevante prognoser i form af nøgletalsanalyse baseret på tidligere 

regnskabsår med sammenligning af indeværende år til vurdering af virksomhedens udvikling 

og sammenligning med markedet. I næste kapitel vil vi gennemgå relevante nøgletal, der kan 

bruges til analyse og drøftelse af virksomheders økonomiske stilling og fremtidsudsigter. 

Overordnet beskriver ISA 570, hvordan revisors arbejde med going concern i høj grad er en 

vurdering af ledelsens egen vurdering. Revisor har som udgangspunkt ikke mere eller bedre 

viden om virksomheden, end hvad ledelsen leverer. På den baggrund er mange af de handlinger, 

ISA 570 beskriver fokuseret på indhentelse af netop mere information fra ledelsen. 

Bliver revisor således bevidst om faktorer eller indikationer på usikkerhed ved fortsatte drift, 

skal de indhentede revisionsbeviser netop være med til at fastslå usikkerheden, jf ISA 570.16.   
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8. Nøgletal i relation til going concern 

Der findes mange forskellige nøgletal i forbindelse med analyse af virksomheders regnskaber 

(jf. bilag 1 - Du-Pont modellen og bilag 2 - Formler for nøgletal). Nogle nøgletal er relevante 

til revisors vurdering af going eller non-going concern. Vi har valgt nedenstående fem nøgletal, 

da vi mener, de er særligt relevante for revisors vurdering af den fortsatte drift. Vi har især 

fokuseret på nøgletal, der beskriver virksomhedens indtjeningsevne, rentabilitet og 

likviditetsberedskab: 

 

8.1 Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden viser, hvordan en virksomhed forrenter sin indskudte kapital. Her ser man 

på, om en virksomhed er god eller dårlig til at generere overskud med den indskudte kapital. 

Afkastningsgraden kan sammenlignes med markedsrenten på et givent marked. Markedsrenten 

bruger man til at vurdere, om man tjener penge på at investere i sin virksomhed frem for andre 

steder i markedet.  

Afkastningsgraden anses for acceptabel, såfremt den overstiger markedsrenten tillagt 

risikotillæg, da der herved opnås større afkast ved at have indskudt penge i sin egen virksomhed 

i forhold til en investering andet sted i markedet. I relation til going concern kan det have stor 

betydning, om man ligger over eller under markedet som helhed. Tilmed kan den benyttes, hvis 

en virksomhed et givent år mister en stor del af sin egenkapital (stort underskud), til at 

sammenligne med selve branchen og dens konkurrenter. Herpå kan det udledes om hele 

markedet og/eller branchen er ramt, eller om der er tale om en dårlig forretningsmodel, der kan 

skabe usikkerhed for den fortsatte drift. 

 

8.2 Overskudsgrad 

Overskudsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der i sidste ende lander på 

bundlinjen. Den er med til at vise, i hvilket omfang en virksomhed har tilpasset sine 
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omkostninger til indtægter. Overskudsgraden benyttes til samlet at vurdere en virksomheds 

indtjeningsevne.  

Ved vurdering af going concern kan man benytte overskudsgraden til at se, hvorvidt en 

virksomhed forbedrer eller forringer sin evne til at minimere omkostninger og øge salget til 

skabelsen af større overskud. Hvis der i forvejen er overvejelser om usikkerhed for den fortsatte 

drift, kan en degressiv overskudsgrad bekræfte revisor i sin antagelse om usikkerhed for fortsat 

drift og omvendt. Den kan ligesom afkastningsgraden bruges til at sammenligne med 

konkurrenter på markedet. Herved kan man få et overordnet billede af virksomhedernes evne 

til at genere overskud i branchen. Revisor kan herpå vurdere, om dette i samspil med andre 

faktorer skaber anledning til en revisionspåtegning med supplerende oplysning om den fortsatte 

drift. 

 

8.3 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning viser, hvorledes den indskudte kapital forrentes. Nøgletallet kan 

med fordel sammenlignes med afkastningsgraden. En virksomhed vil opleve tab på sin 

fremmedkapital, hvis egenkapitalens forrentning er lavere end afkastningsgraden.  Omvendt får 

virksomheden mere ud af deres fremmedkapital, hvis afkastningsgraden er højere end 

egenkapitalens forrentning.  

Ved tilfælde hvor der er tale om tab på fremmedkapital, kan der opstå problemer med going 

concern, da en virksomhed, over tid, kan miste evnen til at overholde sine gældsforpligtelser og 

herved danne grundlag for en eventuel konkursbegæring eller tvungen likvidation af 

virksomheden. Som revisor skal man således være opmærksom på, at virksomheden over en 

årrække helst skal have progressiv forrentning af egenkapitalen, da det er essentielt for at drive 

en sund virksomhed, der kan drives under forudsætning af going concern. 
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8.4 Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden viser, hvordan en virksomheds betalingsevne er i forhold til sine kortfristede 

gældsforpligtelser. Nøgletallet er således et af revisors afgørende redskaber til at vurdere en 

virksomheds nuværende finansielle tilstand. Dette kan benyttes i den samlede vurdering af 

virksomhedens fortsatte drift og giver en ide om den fremtidige betalingsevne. 

Likviditetsgraden er forholdet mellem en virksomheds omsætningsaktiver og kortfristet gæld, 

der forfalder til betalingen inden for 12 måneder.  

En tommelfingerregel er, at en likviditetsgrad over 150 betegnes som god. Virksomheder skal 

helst ligge et godt stykke over 100, da de ved præcis 100 lige akkurat kan betale deres 

kortfristede gæld. Ved en betalingsevne på 150 er der sikkerhed for, at gælden inden for de 

næste 12 måneder kan betales, mens der samtidig er lidt ekstra at trække på ved enkelte 

uforudsete udgifter, hvilket er essentielt ved vurdering af going concern. Revisor benytter netop 

likviditetsgraden til at vurdere en virksomheds økonomi og likvide beredskab til betaling af sin 

gæld samt netop uforudsete udgifter. Det er således godt at have så høj en likviditetsgrad som 

muligt, da usikkerhed for fortsat drift minimeres markant.  

Revisor og ikke mindst virksomhedens ledelse kan endvidere bruge likviditetsgraden til at 

sammenligne med markedet. Der kan være enkelte brancher, hvor der er lav likviditet, hvor der 

vil være tale om købers marked, da prisen presses for at få kunderne til at købe virksomhedens 

produkter eller ydelser. Herudover er der omvendt ved høj likviditet på et marked tale om 

sælgers marked, som er godt, set fra et revisionsmæssigt perspektiv, da varer og ydelser er let 

omsættelige.  

Revisor ønsker ved sin vurdering af going concern en likviditetsgrad på den gode side af 100, 

da likviditeten og egenkapital er hovedelementer ved vurderingen af fortsat drift. 

 

8.5 Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden viser, hvilken andel af en virksomheds aktiver, der er finansieret af 

egenkapital. Herudover er den med til at beskrive en virksomheds evne til at modstå tab. Revisor 
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og ledelse bruger soliditetsgraden til at vurdere virksomhedens evne at imødekomme sine 

langsigtede forpligtelser og betalinger.  

Hvis soliditeten er høj, er en større del af virksomheden er finansieret af egenkapital, hvilket er 

en god ting. En høj soliditet afleder en lav økonomisk risiko, da der er stort kapitalberedskab. 

Revisor benytter oftest soliditetsgraden til at teste virksomhedens evne til at modstå uforudsete 

tab. Herved kan revisor være proaktiv i sin vurdering af, hvorledes en given virksomhed ville 

blive påvirket af et større økonomisk tab.  

Det er revisors opgave at vurdere, hvor den hårfine grænse går alt efter tabets størrelse, da det 

er umuligt at forudsige størrelsen på uforudsete tab. En veletableret virksomheds soliditet ligger 

gerne et sted mellem 30-40 %. Det er et essentielt nøgletal at måle på ved vurdering af going 

concern, da en god soliditetsgrad kan medføre en minimering af usikkerheden ved den fortsatte 

drift. Desto højere soliditet, des mindre sårbarhed over for økonomiske nedture. 

Som skrevet er ovenstående nøgletal udvalgt med henblik på revisors arbejde med going 

concern. Fokus er lagt på nøgletal, der kan give en indikation af indtjeningsevnen og soliditeten. 

Som værktøj er nøgletallene med til at give revisor en bredere forståelse af virksomhedens 

økonomiske og finansielle situation. Det er dog vigtigt at huske, at man som revisor ikke 

udelukkende kan basere sit arbejde med going concern på nøgletalsanalyser. Nøgletallene kan 

ikke stå alene, og der bør altid være tale om en analyse, hvor virksomhedens omverden og 

kontekst tages i betragtning. Der er med andre ord tale om en helhedsvurdering.  
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9. Regnskabsbrugers interesse i going concern 

Som vi beskrev i kapitel 5 er det ledelsen, der har pligt til at aflægge årsrapporten. I kapitlet 

beskrev vi også, hvordan ÅRL er med til at regulere regnskabsaflæggelsen, og hvordan 

lovgivningen kan ses som en reaktion på interessekonflikten, der kan opstå ved 

regnskabsaflæggelsen. I dette kapitel vil vi redegøre for den interesse, regnskabsbrugere kan 

have i going concern, og hvordan den stilles over for ledelsen. 

Idet der netop eksisterer en interessekonflikt mellem ledelsen og offentligheden ved 

aflæggelsen af regnskabet, samt en informationskløft, er revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant afgørende. Som udgangspunkt er det revisors rolle at sikre, at kravene fra 

ÅRL er opfyldt samt de ni forudsætninger fra § 13.  

 

9.1 Forskellige regnskabsbrugere og interessekonflikt 

Ved aflæggelse af årsrapport efter ÅRL har danske kapitalselskaber pligt til at offentliggøre 

deres regnskab. Det betyder, at gruppen af regnskabsbrugere er stor og meget varieret. I 

princippet betyder offentliggørelsen, at alle har adgang til årsrapporten, og såvel kunder som 

konkurrenterne får et indblik i virksomhedens økonomiske og finansielle situation. Taget de 

grundlæggende krav og de ni forudsætninger fra ÅRL §§ 11-13 i betragtning betyder det også, 

at læseren kan forudsætte blandt andet reel kontinuitet, fuldkommenhed og going concern. 

Elling et al. beskriver det eksterne regnskab som en samfundsaktivitet, der blandt andet 

beskæftiger sig med “kommunikation af finansiel og anden information om udnyttelse af 

knappe ressourcer til beslutningsformål”, og de karakteriserer regnskaber som “erhvervslivets 

fagsprog”  (Elling et al., 17f). Behovet for kommunikation af denne information opstår på grund 

af de knappe ressourcer i samfundet, der gør det nødvendigt at træffe beslutninger og prioritere 

anvendelsen af ressourcerne. Til brug for denne prioritering er regnskaberne nødvendige. 

Ledelsen har naturligvis en interesse i at kontrollere hvilke oplysninger om virksomheden, der 

kommer ud til offentligheden. Derudover har ledelsen en interesse i at få virksomheden til at 

fremstå på bedst mulig vis. Det er her reguleringen fra ÅRL er relevant. ÅRL sikrer, at ledelsen 
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trods deres egeninteresse leverer et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og 

finansielle situation. 

Modsat ledelsen står de eksterne regnskabsbrugere, der ikke har nogen direkte forbindelse til 

virksomheden eller indsigt i dennes økonomiske og finansielle situation. Af denne gruppe kan 

nævnes leverandører, kunder, medarbejdere, banker og offentlige myndigheder. De eksterne 

regnskabsbrugere er afhængige af, at kravene fra ÅRL og de ni forudsætninger er opfyldt. Til 

det formål kan de bruge revisors erklæring, og det er af denne årsag, at fx banker kræver 

regnskaber med en vis grad af sikkerhed ved fx udstedelse af kredit eller lån. 

Denne opdeling af aktører henholdsvis uden for og inden for virksomheden beskriver Elling et 

al. med nedenstående figur: 

 

Figur 9.1: Principiel sammenhæng mellem ekstern regnskabsinformation og 

ressourceallokering (makroniveau) (Elling et al., 19). 
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Som figuren viser, forbruger virksomhederne ressourcer (kapital, arbejdskraft etc.), som de 

modtager fra ressoruceejerne (investorer, ansatte etc.). Ressourceejerne skal beslutte, hvor de 

skal lede deres ressourcer hen (allokeringen), og til det formål har de brug for at vide, hvilken 

virksomhed, der anvender ressourcerne mest optimalt. Regnskabsinformationen er med til at 

danne baggrund for denne beslutning. Her er det vigtigt med en gennemsigtig og retvisende 

regnskabsinformation af høj kvalitet. Elling et al. skriver: 

“Jo mere virksomhedens formue-, finansierings- og indtjeningsforhold 

gennemsigtiggøres [læs: jo mere retvisende og komplet regnskab], desto lettere 

bliver det for nytilkomne ressoruceejere at allokere deres ressourcer hen, hvor 

indtjeningsmulighederne er bedst (...)” (Elling et al., 20). 

Heri opstår interessekonflikten dog, da virksomhederne som udgangspunkt er interesseret i at 

modtage så mange ressourcer som overhovedet muligt. Det betyder, at virksomheden skal 

fremstå rentabel og attraktiv for ressoruceejerne. Umiddelbart er det derfor i virksomhedens 

interesse at skjule de dårlige beslutninger, der er sket i løbet af det forudgående regnskabsår, 

mens det er i ressorucerejernes interesse netop at få alle virksomhedens dårlige beslutninger 

frem i offentligheden, inden ressourcerne allokeres.  

Interessekonflikten intensiveres ligeledes af den informationskløft, der er mellem 

regnskabsproducent og -bruger. I sagens natur har virksomheden som regnskabsproducent 

adgang til principielt al information om virksomhedens økonomiske og finansielle situation. 

Figur 9.1 illustrerer, hvordan denne information skal kommunikeres ud til regnskabsbrugere, 

men som vi har beskrevet ovenfor, betyder interessekonflikten, at virksomheden ikke vælger at 

gøre dette. Det er med til at skævvride fordelingen af information, og alt andet lige vil 

virksomheden altid sidde inde med mere viden om sin økonomiske og finansielle situation end 

de eksterne regnskabsbrugere nogensinde vil komme til. 

 

9.2 Særligt om going concern 

Som skrevet skal der ved aflæggelse af årsrapport ikke udtrykkeligt skrives om de ni 

forudsætninger, da antagelsen netop er, at årsrapporten er aflagt efter disse forudsætninger. 
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Således kan regnskabsbrugere også forudsætte, at virksomhedens fortsatte drift er vurderet, og 

at driften anses for at kunne fortsætte de næste 12 måneder. 

Selvom en årsrapport skal læses i sin helhed og ikke kan tages ud af sin kontekst, er måske 

going concern netop svær at vurdere for den eksterne regnskabsbruger. I forrige kapitel har vi 

gennemgået de nøgletal, som kan være en hjælp for regnskabsbruger, men som vi også har 

beskrevet i løbet af opgaven, er der tale om en vurdering fra ledelsen side, der også bygger på 

prognoser og erfaringer. Den eksterne regnskabsbruger er således ikke i stand til at foretage den 

fuldstændige vurdering af virksomhedens fortsatte drift, men er afhængig af, at denne 

forudsætning er opfyldt. 

Interessen for den eksterne bruger i virksomhedens fortsatte drift afhænger af, hvilken bruger 

der er tale om. Det er naturligt, at virksomhedens bankforbindelser har et andet perspektiv på 

årsrapporten end fx virksomhedens konkurrenter har.  

Ved going concern opstår der en interessekonflikt som nævnt ovenfor, da det som udgangspunkt 

må antages, at ledelsen ingen interesse har i at fremstå som en virksomhed under (ufrivillig) 

afvikling. Ledelsens interesse vil altid ligge i at fremstå som kompetent, og det vil altid være i 

ledelsens interesse at præsentere virksomheden som rentabel og med høj indtjeningsevne over 

for ressourceejerne. Dette er med til at gøre det nemmere for ledelsen eksempelvis at tiltrække 

investorer eller giver bedre mulighed for at optage lån til virksomheden.  

Den eksterne regnskabsbruger må dog antages at være særligt interesseret i at vide, hvorvidt 

virksomheden er going concern eller ej. Hvor andre regnskabsposter kan reflektere graden af 

fx rentabilitet eller soliditet, vil tvivl om going concern være et stempel for decideret manglende 

evne til at fortsætte. Virksomheder, der må antages at blive afviklet inden for de næste 12 

måneder, vil alt andet lige have sværere ved at overbevise ressoruceejere om, at det netop er 

dér ressourcerne skal allokeres hen. Eksempelvis kan det være svært at forestille sig, hvordan 

en virksomhed skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis den fremstår som under mere eller 

mindre ufrivillig afvikling inden for de næste 12 måneder. Ansatte er således også 

regnskabsbrugere i den forstand, at de kan anvende regnskabet til at beslutte, hvor de vil søge 

ansættelse. Herudover kan en ansat bruge regnskabet til at vurdere fremtidsudsigterne for sin 

nuværende og/eller fremtidige ansættelse. 
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9.3 Going concern er en vurdering 

Som element i regnskabet stiller going concern store krav til revisor, da handlingerne relateret 

til dette område netop i høj grad beror på vurderinger fra revisors side. 

“Vurderingen af, hvorvidt en virksomheds økonomiske situation medfører 

betydelig usikkerhed om fortsat drift, kan være vanskelig og bero på flere usikre 

faktorer, der oftest vil afhænge af fremtidige begivenheder” (Sudan et al., 369) 

I going concern opstår der derfor situationer, hvor det kan være svært at opnå kravet om det 

retvisende billede. Som ovenstående citat henleder til, er det især også på grund af fremtidige 

begivenheder. Det siger sig selv, at revisor ikke kan være vidende om fremtidige begivenheder, 

og det må derfor bero på en vurdering af netop ledelsens tillid til fremtiden og ledelsens 

argumentation for fremtidige planer for virksomheden. 

Konstaterer revisor dog, at der faktisk er belæg for tvivl om going concern, er der stadig tale 

om vurdering fra revisors side. Sudan et al. beskriver eksempelvis handlinger, der i høj grad 

beror på vurderinger, fx “Vurdering af, om de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, 

er fyldestgørende underbygget.” (Sudan et al., 288). 

Således er revisors erklæring, på trods at graden af høj sikkerhed, forbundet med betydelig tvivl 

i forbindelse med going concern. Det er for revisor langt fra muligt at være 100 % sikker på 

udfaldet af fremtidige hændelser for virksomheden. 

Sammenholdt med regnskabsbrugernes informationsbehov som beskrevet ovenfor er netop 

revisors vurdering af going concern interessant at undersøge nærmere. For regnskabsbruger er 

det altafgørende at få dækket informationsbehovet bedst muligt, og som udgangspunkt er det 

derfor en forudsætning at oplysningerne i regnskabet blandt andet er valide.  

Men som vi nu har beskrevet, er going concern især et revisionsmål, der beror på vurdering og 

skøn fra revisor. Derfor er det her vigtigt, at revisor forholder sig kritisk over for ledelsens egen 

vurdering af virksomhedens fortsatte drift. Der er dog ingen garanti for sikkerhed ved 

vurderingen, og der vil altid være tale om tvivl om den fortsatte drift, da netop fremtidige 

begivenheder kan have stor betydning for going concern. For revisor, der her kan anses som 

repræsentant for offentligheden, pålægger erklæringen et vist pres. De eksterne 
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regnskabsbrugere anvender revisors erklæring og muligvis påtegning som et værktøj i deres 

beslutningsproces - eller om ikke andet i deres vurdering af det regnskab, de sidder med. 

I det næste kapitel gennemgår vi nogle af de faldgruber, vi har identificeret i denne opgave i 

forbindelse med revisors arbejde med going concern. Bevidstheden om disse faldgruber burde 

være med til at øge sikkerheden for revisors erklæring om going concern, men eliminerer dog 

aldrig al tvivl, og der vil altid være en vis forventning til revisors arbejde fra regnskabsbrugerne. 

Som vi også vil vise i kapitel 11, kan der opstå uforudsete situationer, der har så stor betydning 

for flere brancher, at det har været umuligt at tage stilling til for både ledelse eller revisor.  
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10. Identificerede faldgruber ved revisors vurdering 

af going concern 

I forbindelse med undersøgelsesprocessen ved vores teoretiske gennemgang af going concern 

er vi faldet over visse udfordringer og faldgruber, der kan have indflydelse på en eventuel 

fejlvurdering fra revisors side. Vi vil i dette kapitel gennemgå de faldgruber, vi er stødt på ved 

udarbejdelsen af vores teoretiske gennemgang.  

 

10.1 Faldgruber ved kundeaccept og planlægning  

Kundeaccept kan for mange lyde som en nem opgave. Den kan ofte opfattes som en hurtig 

gennemgang af selskabets interne samt eksterne forhold. Men der kan i opstartsfasen være 

indledende komplikationer, der kan skabe risici for going concern. Det er vigtigt, at 

identificerede risici under opstartsfasen bliver oplistet i planlægningen, så man under revisionen 

kan afdække disse.  

Der er under vurdering af kundeaccept risiko for, at revisor ikke sikrer identiteten på kunden 

eller ikke indhenter nok dokumentation, som er krævet jf. HVID. Der kan være indhentet 

sygesikring og udskrifter fra CVR mv., men så mangler man måske identifikation med billed-

ID af kunden, hvorfor man ikke overholder lovgivningens bestemmelser.  Herudover er der 

risiko for, at revisor bliver for overfladisk og kun overholder de formelle krav, men i selve 

processen kan glemme de uformelle krav, som kan have stor indvirkning på going concern. 

Revisor kan i dette lys glemme den underliggende forståelse af virksomheden, dens 

eksistensberettigelse samt forståelsen af selve markedet og den branche, hvori virksomheden 

driver sin hovedaktivitet. 

Hovedaktiviteten er i og for sig også en overfladisk måde at vurdere going concern ud fra, da 

mange virksomheder kan have biaktiviteter som eksempelvis investering i aktier og 

værdipapirer, der i en større sammenhæng kan skabe stor risiko for, om forudsætningen om 

fortsat drift er anvendt korrekt. Som revisor er det derfor vigtigt, at man skaber sig et 
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helhedsbillede af virksomheden til brug for sin efterfølgende revision. Således danner man 

større sikkerhed for en korrekt anvendelse af going concern.  

Ydermere kan der være risiko for fejl ved en ikke afstemt bogføringsbalance. Revisor kan på 

baggrund af denne foretage en fejlvurdering af virksomheden og eventuelt have en fejlbehæftet 

planlægning, da man efterfølgende kan finde ud af, at der er stor risiko vedrørende usikkerhed 

for fortsat drift, efter revisor selv har afstemt og gennemgået bogføringen. Det er derfor vigtigt, 

at revisor afdækker de interne forhold i en virksomhed og tester ledelsens regnskabs- og 

bogføringsmæssige kompetencer. Afledt af at revisor får kontrolleret iboende-, kontrol- og 

opdagelsesrisikoen, så man sikrer, at planlægning og revision ikke er betydelig fejlbehæftet. De 

eksterne forhold, som forståelse af virksomhedens omgivelser, og markedet de opererer på, er 

også vigtigt ved vurdering af fortsat drift, så man har en forståelse for markedet og konkurrenter 

i et større perspektiv. 

Der kan herudover opstå problematikker, hvor det kan være svært for revisor at erklære sig selv 

uafhængig. Det kan ofte være en hårfin grænse, hvor der samtidig kan opstå pres og deciderede 

magtanvendelse fra anden eller tredjepart, hvorfor det er vigtigt for revisor at kunne identificere 

disse trusler og ved mindste tvivl afstå opgaven. 

 

10.2 Faldgruber ved revisionen 

Under udførelse af revisionen kan der opstå en del fejl selv fra revisors side. Det er samtidig 

derfor, man ofte ser flere på et revisionsteam, så man minimerer mængden af eventuelle 

fejlvurderinger af detailtest og substansanalytiske handlinger.  

Som nævnt ovenfor kan der ved en revision være forskellige opfattelser af, hvad et tilstrækkeligt 

revisionsbevis er. Der er ofte tale om mindre fejlvurderinger, men disse kan i visse tilfælde 

skabe usikkerhed for fortsat drift. Her kan der være tale om enkeltstående revisionsbeviser eller 

minimale fejlvurderinger ved flere, der samlet bliver en fejl af væsentlig karakter.  

Et eksempel kan være fejl ved indhentelse af dokumentation fra tredjemand, herunder 

bankforbindelse, hvor der kan være væsentlige kautionsforpligtelser eller sikkerhedsstillelser, 

som ikke fremgår af engagementsbekræftelsen, hvorfor revisor ikke er informeret herom. 
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Hermed er der sandsynlighed for, at der offentliggøres et væsentligt fejlbehæftet regnskab, hvor 

den eksterne regnskabsbruger ikke er korrekt oplyst om virksomhedens økonomiske og 

finansielle situation. Dette kan samtidig være fejl fra tredjemand, der kan have stor indflydelse 

på, om en virksomhed kan vurderes som going concern eller ej.  

Endvidere kan der ske store fejlvurderinger ved værdiansættelser til dagsværdi. Ofte er det 

ledelsens skønsmæssige vurdering, der danner grundlag for eksempelvis en domicilejendoms 

regnskabsmæssige værdiansættelse. Her er det revisors rolle at teste ledelsens skønsmæssige 

beregninger, også selvom værdiansættelse af ejendomme ikke er en af revisors 

spidskompetencer. Der kan derfor opstå problemer ved en fejlvurdering af ledelsens skøn, hvis 

fejlen eksempelvis bliver af så væsentlig karakter, at den ville sætte spørgsmålstegn ved 

virksomhedens mulighed for fortsat drift.  

Udover ovenstående kan der opstå de menneskelige fejl ved eksempelvis regnefejl, når revisor 

bruger sine analytiske redskaber til eksempelvis en sammenligning af nøgletal for at se 

udviklingen til brug for vurdering af virksomhedens fremtidsudsigter og fortsat drift det 

kommende regnskabsår. Her kan der opstå taste- og regnefejl, der kan være af sådan karakter, 

at det kan give et forvrænget syn af virksomhedens forudsætning for fortsat drift. Ydermere kan 

der ske fejl, hvis en virksomhed har degressive nøgletal i en kort periode, da man måske 

glemmer at se markedet som helhed og samtidig tage samfundsøkonomien og selve branchen 

med til sammenligning. Der kan være tilfælde, hvor enkelte brancher kan være ramt i korte 

perioder.  

Eksempelvis ved COVID-19, hvor tvangslukkede virksomheder oplevede og stadig oplever stor 

nedgang, men ved en pludselig genåbning har mulighed for at få progressive nøgletal og få 

likviditetsberedskabet op i sådan grad, at der ikke vil kunne skabes tvivl om den fortsatte drift. 

Tilmed kan der være tale om en overordnet fejlvurdering af ledelsens forudsætninger for at 

anvende going concern princippet korrekt. Herudover mangler ved vurdering af, hvorvidt det 

er nødvendigt med yderligere revisionshandlinger. Der skal samtidig sikres korrekt 

præsentation af væsentlige problematikker i årsregnskabet, så den eksterne regnskabsbruger 

ikke vildledes.  
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10.3 Faldgruber i henhold til efterfølgende begivenheder 

Som nævnt tidligere er der stor usikkerhed for uforudsigelige fremtidige begivenheder, som 

ingen har mulighed for at forberede sig på. Den nuværende pandemi er et eksempel på en 

uforudsigelig begivenhed ingen så komme. Især de erhvervsdrivende der blev tvangslukket, 

havde nok ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at de ville blive tvunget under et så 

omfattende økonomisk pres.   

I uforudsigeligheden ligger der samtidig en vurdering af, hvor meget pres revisors kunde vil 

kunne overkomme ved en eventuel økonomisk krise. Det er begrænset, hvilke større tab nogle 

virksomheder kan tåle. Revisor og ledelse skal således tage stilling til risici i forhold til 

omfanget, og hvilken påvirkning en eventuel over- eller undervurdering heraf har på 

virksomheden og dens økonomiske og finansielle situation.   

Der kan være tilfælde, hvor revisionen er færdiggjort, og det eneste der mangler, er en 

underskrift på regnskabet. Det er dog ikke utænkeligt, at der ved going concern kan opstå 

begivenheder umiddelbart efter revision, men før generalforsamlingen og dermed regnskabets 

underskriftsdato, der kunne have haft indflydelse på revisors konklusion og dermed påtegning.  

På baggrund af vores teoretiske gennemgang samt ovenstående gennemgang af væsentlige 

faldgruber, har vi nedenfor opstillet et overblik over de problematikker og problemstillinger, vi 

har identificeret, som har indvirkning på revisors vurdering af going concern. Listen er dog ikke 

udtømmende. 

Faldgruber i revisionsprocessen 

Kundeaccept og planlægning ● Manglende identitetsbekræftelse 

 

● Manglende forståelse af interne og 

eksterne forhold 

 

● Kontrolmiljø 

 

● Samlet forståelse af virksomhedens 

aktiviteter 

 

● Overordnet eksistensberettigelse 
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● Vurdering af ledelsens integritet 

 

● Faglig kompetence 

 

● Uafhængighedsvurdering 

Revisionen ● Test af interne kontroller 

 

● Vurdering af ledelsens forudsætning for 

anvendelse af going concern 

 

● Revisionsbeviser 

 

● Skønsmæssige vurderinger 

 

● Analyser 

 

● Præsentation af væsentlige poster i 

regnskabet 

 

Efterfølgende begivenheder ● Forudsigelige, inden underskrift og de 

yderligere handlinger 

 

● Uforudsigelige begivenheder og deres 

påvirkning på virksomheden 

 

● Omfang af begivenhederne 

 

● Risiko for over- eller undervurdering 

 

Ovenstående model afslutter således vores gennemgang af faldgruber ved revisors vurdering af 

going concern. I det næste kapitel vil vi anvende vores teoretiske gennemgang samt 

identifikation af faldgruber til at se på COVID-19 og dens indvirkning på fortsat drift i forhold 

til indeværende, efterfølgende og uforudsigelige begivenheder. 
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11. COVID-19 og going concern, en redegørelse 

11.1 COVID-19 som et ukategoriseret fænomen 

Som vi beskrev i indledningen til denne opgave, har vi som revisor oplevet, hvordan COVID-

19 også har rykket ved vores opgaver, og hvordan vi skal gå til arbejdet. Særligt med hensyn 

til COVID-19 har vi oplevet, at going concern har fået en mere central placering.  

Som revisorer er vi vant til, at vores arbejde i høj grad fokuserer på, at eliminerer risici ved 

konklusionen for vores erklæring. Sudan et al. beskriver det fx således: 

“Revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, når revisionsrisikoen 

(dvs. risikoen for at revisor udtrykker en forkert konklusion på regnskabet) er 

reduceret til et acceptabelt lavt niveau” (Sudan et al., 31) 

Ovenstående citat viser meget godt, hvordan vi er trænet til, at konklusioner enten kan være 

rigtige eller forkerte, og hvor arbejdet består i en evig søgen efter lavere og lavere risiko. Vores 

arbejde med going concern i denne opgave har dog vist os, at nogle situationer kan være svære 

at fortolke og analysere ned til et sort/hvidt billede. 

Dette forhold viser sig også i de øvrige modeller og teorier, der eksisterer i faget perifert. Det 

er modeller, der muligvis ikke er henledt til revision som sådan, men fx regnskabsanalyse 

generelt. Som eksempel herpå vil vi henvise til den såkaldte PEST-model (med udgangspunkt 

i modellen som beskrevet i Flyger, Hedegaard & Melander, 19f).  

PEST-modellen anvendes til at analysere en virksomheds omverden. Hovedpointen i modellen 

er, at omverden kan deles ind i fire kategorier, der sammen beskriver “trykket” på 

virksomheden. I vores arbejder med COVID-19 har vi dog opdaget, hvordan en situation nogle 

gange kan modstå kategorisering i blot fire kategorier. Hvordan skal COVID-19 placeres, når 

der er tale om en sygdom, men det er en politisk beslutning, der ligger til grund for 

nedlukningen? Hvordan skal man som virksomhed forholde sig til sin omverden, når det alle 

venter på, er en vaccine?  
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Vi har oplevet, at vores kategorier kan have svært ved at indeholde netop mangefacetterede 

situationer som COVID-19, hvor fornemmelsen er, at selv lægerne ikke helt ved, hvad der 

foregår.  

11.2 Den umiddelbare reaktion på pandemien 

Som reaktion på COVID-19 udarbejde Erhvervsstyrelsen på baggrund af udtalelse fra CEAOB 

(Committee of European Audit Oversight Bodies) et notat til, hvordan revisorer skulle forholde 

sig til pandemien (Erhvervsstyrelsen 2020). I sin udtalelse lagde CEAOB netop vægt på, at 

revisorer skulle være særligt opmærksomme på virksomheders evne til at fortsætte driften. 

Som overordnet organ for revisorer i EU henledte CEAOB revisors opmærksomhed på den 

usikkerhed, der er ved COVID-19. Udtalelsen fra CEAOB var den umiddelbare første reaktion 

på COVID-19, og det er oplagt at se den som et forsøg på at forstå og tøjle situationen. CEAOB 

åbner sin udtalelse med en italesættelse af usikkerheden med den nye situation, og hvordan 

pandemien potentielt har stor indvirkning på revisors arbejde: 

“[CEAOB] wishes to emphasise certain challenges that auditors are facing due to 

the unprecedented scale of the outbreak, which could have an adverse effect on 

audit quality” (CEAOB 2020). 

De europæiske revisorer havde ikke før oplevet en lignende situation, og der var brug for en 

forståelse af, hvordan man skulle reagere på pandemien. Når man læser udtalelsen fra CEAOB 

kan man tydeligt se, at forventningen til pandemien var negativ, og at de forskellige faglige 

organer forberedte sig på en økonomisk nedtur. CEAOB lagde sig op ad en udtalelse fra ESMA 

(European Securities and Market Authority), der blandt andet opfordrede aktørerne i de 

finansielle markeder til ikke at tilbageholde information (ESMA 2020). Der var med andre ord 

en forventning om, at pandemien ville udvide den informationskløft, der er i regnskaberne. 

Derudover opfordrede ESMA til, at rapportering af virksomhedernes økonomiske og finansielle 

situation (det vil sige regnskaberne) skulle ske med en så høj grad af transparens som muligt. 

Som overordnet organ er det tydeligt, at ESMA reagerer på situationen ved at understrege, at 

trods den særlige situation, skal regnskaber stadig aflægges under samme forudsætninger og 

med samme krav som normalt. Man kan med andre ord sige, at ESMA understregede 
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vigtigheden af de grundlæggende krav og de ni forudsætninger som i Danmark er  beskrevet i 

ÅRL §§ 11-13. 

 

11.3 En uforudsigelig begivenhed 

Som vi beskrev i kapitel 10, er en væsentlig faldgrube ved going concern den usikkerhed og 

uforudsigelighed, der naturligvis er i efterfølgende begivenheder. Selvom arbejdet i høj grad 

handler om stillingtagen til ledelsen vurderinger og blandt andet, hvorvidt disse vurderinger er 

realistiske og relevante, er man som revisor begrænset af ikke at kende fremtiden. 

En kritisk stillingtagen til ledelsens vurdering vil således altid være begrænset af 

uforudsigeligheden ved fremtidige begivenheder. ISA 570 beskriver de handlinger, der skal 

hjælpe revisor i denne “forudsigelse”. Det er handlinger som stillingtagen til “pålideligheden 

af de underliggende data”, og “vurdering af, om de forudsætninger, der ligger til grund for 

budgettet, er fyldestgørende underbygget” (ISA 570.16). 

Revisor er således ikke pålagt at vurdere, om ledelsens plan er den rigtige eller korrekte måde 

at løse tingene på, da revisor i sagens natur ikke kan være vidende om fremtidige begivenheder. 

ISA 570 pålægger i stedet revisor at kontrollere de omstændigheder, ledelsen lægger til grund 

for sine fremtidige planer. 

ISA 570 fjerner dog ikke usikkerheden ved uforudsigelige begivenheder, og netop særlige 

begivenheder som COVID-19 er med til at vise det dilemma revisorer står i nogle gange. I den 

forbindelse viser ESMAs og CEAOBs udtalelser, hvordan de forskellige faglige organer 

forsøger at tøjle uvisheden. ESMA kan ikke tvinge virksomheder til 100 % transparens, men 

kan opfordre til at aktører i markedet handler hensigtsmæssigt i den særlige situation. I det lys 

er ESMAs opfordringer dog ikke meget anderledes end de allerede eksisterende krav og 

forudsætninger blandt andet fundet i Årsregnskabsloven.  
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12. Konklusion  

Med nærværende opgave har vi arbejdet med going concern som teoretisk begreb, der kan være 

udfordrende for revisorer. Opgaven har haft fokus på begrebets faldgruber i forbindelse med 

revisors arbejde ved revision af regnskaber, og vi vil i nedenstående konkludere på opgavens 

overordnede problemformulering samt de underliggende undersøgelsesspørgsmål. 

Going concern som begreb dækker over en virksomheds evne til at fortsætte driften inden for 

nærmeste fremtid. I begrebet ligger der ikke nogen tidsbegrænsning på, men i praksis er der 

tale om de næste 12 måneder. Yderligere er going concern defineret i forskellige love, 

bekendtgørelser og faglige standarder, men som begreb er der rimelig enighed om betydningen.  

Yderligere er going concern skrevet ind i dansk lovgivning, og det er således en af de 

grundlæggende forudsætninger ved aflæggelse af årsrapport efter Årsregnskabsloven. Idet det 

er en forudsætning, kan regnskabsbruger forudsætte, at virksomheden vil eller kan fortsætte i 

minimum 12 måneder efter status. Dette forhold behøver ikke være udtrykkeligt specificeret i 

regnskabet. 

Revisors arbejde med going concern afhænger af den erklæringstype, der sættes på regnskabet. 

Revisor har muligheder for at erklære sig på regnskabet med fire forskellige erklæringstyper. 

Erklæringstyperne varierer i graden af sikkerhed, og det er ved erklæringer om udvidet 

gennemgang og revision (de to erklæringer med højest grad af sikkerhed), at revisor skal tage 

stilling til going concern. Dog skal revisor også tage stilling til going concern ved review, men 

ikke i samme omfang. Ved assistanceerklæring skal der ikke direkte tages stilling til going 

concern. Revisor skal dog have forholdet med i overvejelserne i en vis grad uanset 

erklæringstype. Opgavens fokus har været på erklæringstypen revision. 

Ved revisorerklæringen har revisor en række forskellige påtegninger, han/hun kan skrive til sin 

erklæring. Påtegningerne angiver i hvilket omfang revisor er enig i ledelsens aflagte årsrapport. 

Ved blank påtegning er revisor helt enig med ledelsen, og der er ingen forbehold eller 

supplerende oplysninger at fremhæve. Ved modificeret påtegning tager revisor forbehold for 

det forhold, at ledelsen påstår at going concern er opfyldt. Hermed er revisor uenig i ledelsens 

vurdering af virksomheden og dens evne til at fortsætte driften i 12 måneder efter status. 



Side 58 af 67 

Endeligt er der påtegning med supplerende oplysninger, hvor revisor supplerer regnskabet med 

oplysninger om blandt andet den fortsatte drift. Denne påtegning anvendes ved væsentlig 

usikkerhed om going concern, og hvor viden om fortsat drift er afgørende betydning for 

regnskabsbrugeres forståelse af årsrapporten. 

Til vurdering af going concern har revisor en række værktøjer, der skal hjælpe med analysen af 

virksomhedens økonomiske og finansielle situation. Et af værktøjerne er nøgletalsanalyse, hvor 

især nøgletal fokuseret på indtjeningsevne, rentabilitet og likviditetsberedskabet er særligt 

anvendelige. Nøgletallene kan bruges til at opnå en dybere forståelse for virksomheden og kan 

gøre regnskabet mere målbart. Dog er det vigtigt, at nøgletalsanalysen ikke står alene, da 

virksomheden altid skal analyseres i sin kontekst. Der er for revisor altid tale om en 

helhedsvurdering i forbindelse med vurderingen af going concern. Hertil kommer detailtest og 

substanshandlingerne, der netop skal være med til at danne et helhedsbillede af virksomheden, 

hvorpå revisor kan danne sin endelige konklusion og dermed grundlag for sin påtegning. 

Regnskabsbrugerne af årsrapporterne er en bred gruppe, og kravet om offentliggørelse af 

danske selskabers årsrapport betyder, at praktisk talt alle og enhver kan læse et selskabs 

årsregnskab.  Regnskaberne indgår dog i en kæde, der betyder, at regnskaberne kan beskrives 

som en samfundsaktivitet, og det er derfor ressoruceejere, der er de primære regnskabsbrugere. 

Ressoruceejerne anvender informationer om virksomhedernes finansielle og økonomiske 

situation til at træffe beslutninger om allokering af ressourcerne. For regnskabsbruger er going 

concern med til at vise, hvorvidt fx en investering er rentabel. Derfor er producenterne af 

regnskabsinformation også interesserede i ikke at udgive information om netop going concern.  

Forholdet mellem regnskabsbruger og regnskabsproducent fremhæver de interessekonflikter, 

der er i forbindelse med regnskaber. Interessekonflikten har rod i den informationskløft der 

opstår mellem på den ene side producenterne af regnskabet og den anden side regnskabsbruger. 

I opgaven har vi endvidere vist eksempler på nogle af de faldgruber, der kan opstå for revisor i 

sit arbejde med going concern. Der er utallige faldgruber for revisor i forbindelse med going 

concern, og i opgaven har vi således ikke foretaget en udtømmende oplistning af disse. Dette 

er dog yderligere med til at vise, hvor svært revisors arbejde samt ledelsens vurdering på dette 

område kan være.  
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Faldgruberne eksisterer i alle faser af revisors arbejde og er således eksisterende i såvel 

planlægning og kundeaccept som udførsel og efterfølgende begivenheder. Der er mange 

forhold, der gør det svært (og nogle gange umuligt) for revisor at være fuldstændigt sikker på 

ledelsens vurdering af going concern. For revisor er det en fordel at kende disse faldgruber, da 

det er med til at mindske risikoen for fejlvurdering af going concern. ISA 315 der omhandler 

identifikation og vurdering af risici, er et eksempel på, at revisionsstandarderne allerede er sat 

op til at eliminere og undgå de største faldgruber i forbindelse med vurderingen af going 

concern. 

Begrebet going concern er især tæt forbundet med uforudsigelige begivenheder, og 

begivenheder som COVID-19. Pandemien har haft påvirkning på revisors arbejde med 

regnskaber og særligt også going concern. De forskellige faglige organer i EU har opfordret til 

korrekt behandling af pandemien i regnskaberne, og i Danmark har Erhvervsstyrelsen 

videreformidlet denne opfordring og dermed tilkendegivet sin enighed hermed. Det er her værd 

at bemærke, at opfordringerne lægger sig op ad de forudsætninger, der allerede eksisterer i 

dansk lovgivning herunder årsregnskabsloven.   
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Bilag 

Bilag 1 - Du-Pont modellen 
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Bilag 2 - Formler for nøgletal 

 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
× 100 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
× 100 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
× 100 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
× 100 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
× 100 
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Bilag 3 - Påtegning med supplerende oplysninger 

Nedenfor ses en påtegning med supplerende oplysning om væsentlig usikkerhed for fortsat drift 

fra Aaen & Co. statsautoriserede revisorer P/S’s erklæringsstandard: 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

 

Til kapitalejerne i XXX ApS: 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter 

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. Vi er 

uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 

Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 

forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
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Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, på at selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen 

har aflagt årsrapporten efter principper for going concern jf. note xxxx. Vi har ikke fundet grund til at anlægge en 

anden vurdering. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
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revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis 

vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan 

fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

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

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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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. 

 

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. 

 

 

Helsingør, den 10. maj 2021 

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s 

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63 
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