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COVID19 – Regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser  
Version 29. marts 2020 – et notat, vi løbende opdaterer. 

Henvendelse vedrørende notatet bedes rettet til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk. 

 

I forlængelse af spredningen af COVID19 og myndighedernes omfattende tiltag, er det nødvendigt 

at overveje indvirkningen på virksomhedernes regnskaber. Den nuværende situation har mange 

paralleller til finanskrisen, og derfor er virksomhederne og revisorerne nødt til at gøre en række af 

de samme overvejelser.  

 

I det følgende henledes opmærksomheden på en række relevante regnskabs- og revisionsmæssige 

overvejelser. 

 

Brancher 

De afledte effekter af COVID19 er efterhånden så omfattende, at store dele af økonomien er påvir-

ket. Ud over de brancher, som er direkte påvirket, er de fleste andre erhverv ramt i større eller 

mindre grad.  

 

De primære brancher: 

• Rejseselskaber, hotelvirksomheder, flyselskaber og busselskaber  

• Turistvirksomheder, restauranter, cafeer, museer, teatre 

• Koncertvirksomheder, udstillinger, messer, konferencer 

• Transportsektoren.  

Derudover er de fleste andre indirekte eller direkte påvirket: 

• Leverandører af varer og tjenesteydelser til alle påvirkede brancher  

• Handel med ikke nødvendige forbrugsvarer – i alle led af kæden 

• Handel med virksomheder og kunder i berørte områder udlandet, både på leverandør- og 

kundesiden.  

 

Regnskabsmæssig behandling  

Udbredelse af COVID19 giver anledning til en række regnskabsmæssige overvejelser, herunder 

især vedrørende fortsat drift, som er en grundlæggende forudsætning i årsregnskabsloven.  

 

COVID19 giver endvidere anledning til at overveje implikationerne for en række regnskabsposter 

herunder især vedrørende værdiansættelse af virksomhedernes aktiver, fuldstændigheden af for-

pligtelserne og indregning af indtægter. 

 

Vær opmærksom på, at det er afgørende for den regnskabsmæssige behandling, om der er tale om 

regulerende eller ikke-regulerende begivenheder, jf. næste afsnit. 
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Efterfølgende begivenheder 

I regnskabsmæssig sammenhæng skelnes mellem regulerende og ikke-regulerende begivenheder.  

Regulerende begivenheder er begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, men som allige-

vel giver anledning til regulering af forhold i regnskabet. For at en begivenhed skal være regule-

rende, er det en betingelse, at der er tale om et resultat som følge af forhold, som eksisterende på 

balancedagen – eksempler er konkursdebitorer, ændrede salgspriser, ændrede ombytnings- eller 

reklamationsmønstre, opdagelse af besvigelser begået før balancedagen og afgjorte retstvister.  

 

Uanset at COVID19 opstod i 2019, var den efterfølgende smittespredning og de deraf afledte rege-

ringsinitiativer ikke kendt på balancedagen 31. december 2019, og derfor er COVID19 som ud-

gangspunkt en ikke-regulerende begivenhed for kalenderårsregnskaber. 

 

For regnskaber med balancedag i 2020 er der derimod en større sandsynlighed for, at COVID19 vil 

give anledning til regulering af beløb i regnskaberne. 

 

Bemærk, at manglende opfyldelse af forudsætningen om fortsat drift altid er en regulerende begi-

venhed.  

 

Omtale af begivenheder efter balancedagen 

For virksomheder i regnskabsklasse C og D er der krav om omtale af begivenheder efter balance-

dagen.  

 

For virksomheder i regnskabsklasse A og B skal der ligeledes oplyses om begivenheder efter ba-

lancedagen, hvor det er nødvendigt af hensyn til det retvisende billede.  

 

Eksempler på konkrete formuleringer er vedlagt i bilag 1. 

 

Omtale af usikkerheder i regnskabet 

Der er i årsregnskabsloven krav om omtale af væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og 

måling. Da der er tale om forhold på balancedagen, vil dette primært vedrøre usikkerhed om for-

hold, som var indtruffet på balancedagen eller som resultat af regulerende begivenheder. Derud-

over vil omtale af usikkerhed vedrørende selskabets fortsatte drift sædvanligvis også være omtalt i 

en note om usikkerheder.  

 

Eksempler på konkrete formuleringer er vedlagt i bilag 1. 

 

Ledelsesberetningen i øvrigt 

Årsregnskabsloven stiller krav om, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal redegøre for 

eventuelle ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold”. Her kan 

der med fordel henvises til eventuel noteomtale i regnskabet for at undgå unødvendige gentagel-

ser.  
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For virksomheder i regnskabsklasse B er der generelt ikke så mange detailkrav til ledelsesberetnin-

gen, men ledelsesberetningen skal generelt indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, 

som beretningen omhandler. Det gælder naturligvis også regnskabsklasse C og D. 

 

Eksempler på andre forhold, som kan være relevante at omtale som følge af COVID19, er forret-

ningsmæssige risici, eventuelle særlige risici ud over de almindeligt forekommende risici i bran-

chen og forventede resultater for næste år – elementer, som vil være medvirkende til, at en regn-

skabslæser bedre kan vurdere virksomhedens risikoeksponering og afveje afkast og risiko. 

 

Eksempler på konkrete formuleringer er vedlagt i bilag 1. 

 

Regnskabsposter  

COVID19 giver også anledning til at overveje implikationerne for en række aktiver og forpligtelser 

i regnskaber med balancedag i 2020. Vi har nedenfor inkluderet eksempler herpå: 

 

• Nedskrivningsbehov på immaterielle aktiver (fx goodwill og udviklingsprojekter), materi-

elle aktiver og skatteaktiver, fx som følge af en forventet lavere indtjening 

• Væsentlig dagsværdiregulering af investeringsejendomme 

• Nedskrivningsbehov eller væsentlig dagsværdiregulering af finansielle aktiver (fx kapital-

andele) 

• Nedskrivningsbehov på varelager, fx som følge af væsentlig nedgang i salget af visse vare-

grupper 

• Nedskrivningsbehov på tilgodehavender fra salg, fx som følge af likviditetsmæssige pro-

blemer hos kunder 

• Tabsgivende kontrakter 

• Usikkerhed om fortsat drift (going concern). 

Se også bilag 2 for flere eksempler samt uddybninger. 

 

Revisionsmæssige overvejelser 

Revision af virksomheder, som er ramt af effekterne af COVID19, giver anledning til en række 

yderligere overvejelser. Disse vil blandt andet være følgende: 

 

• Forespørg ledelsen, hvordan denne har håndteret COVID19-situationen, og hvordan dette 

påvirker og afspejles i regnskabet. Overvej, hvordan ledelsen har forholdt sig til den aktu-

elle situation, og om det er tilstrækkeligt afspejlet i regnskabet, således at regnskabsbru-

gerne er tilstrækkeligt oplyst. 

• Genovervej risikovurdering – især med fokus på betydelige risici, herunder going con-

cern. Fokus på både risici på regnskabs- og revisionsmålsniveau, herunder især going con-

cern og likviditet. Vær især opmærksom på efterfølgende begivenheder – husk, at intet er 

”normalt” længere.  

• Foretag nødvendig tilpasning af revisionshandlingerne som reaktion på de ”nye risiko-

vurderinger”. Overvej behovet for alternative revisionshandlinger, fx som konsekvens af, 
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at revisionen skal udføres på distance. Udfør yderligere nødvendige handlinger for at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for konklusionen. 

• Særligt for koncernrevisioner – evt. udfordringer med at efterleve krav i ISA 600 vedrø-

rende gennemgang af komponentrevisorernes arbejde, når rejseaktivitet ikke er tilladt. 

• Genovervej planlægningen og handlingerne i forbindelse med regnskabsmæssige skøn. 

Vær især opmærksom på risiko for bias og ledelsens manglende anerkendelse af situatio-

nen.  

• Revurdér, om tidligere opnået revisionsbevis fortsat er relevant og tilstrækkeligt. Foretag 

evt. yderligere revisionshandlinger. 

• Vær opmærksom på, at alle aspekter helt frem til underskriftsdatoen skal tages med i 

overvejelserne. 

Se yderligere i bilag 2 for eksempler på konkrete revisionsmæssige områder, der kræver særlig op-

mærksomhed. 

 

Det er endvidere relevant for revisorerne straks at tage en dialog med kunderne om eksempelvis: 

 

1) forventninger til oplysningsniveauet i regnskabet mht. COVID19-risici og påvirkningen i 

øvrigt 

2) øverste ledelse skal have forståelse for revisors behov for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for konklusionen, hvilket i disse tider alt andet lige vil tage længere tid end 

”normalt” som følge af ændringerne i omstændighederne, herunder de væsentlige 

genovervejelser og tilpasninger i revisionen, som vi har eksemplificeret ovenfor 

3) evt. modifikation af revisionspåtegningen, som i visse situationer vil kunne ses, før sta-

tusrevisionen afsluttes, samt 

4) tidsplan i øvrigt, herunder også evt. behov for at genoverveje regnskabets offentliggørel-

sestidspunkt af hensyn til at opnå så stor afklaring som muligt og dermed aflægge det 

mest retvisende regnskab.  

Going concern 

Going concern handler om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen og revisor skal vurdere, 

om selskabet har tilstrækkelige midler til at kunne fortsætte driften 12 måneder fra balancedagen.  

Det er en vanskelig vurdering, som bliver yderligere vanskeliggjort af, at den nuværende situation 

er afledt af myndighedernes løbende initiativer som følge af spredning af COVID19. Det er således 

forhold uden for virksomhedernes kontrol, som tilmed er meget vanskelige at forudsige udviklin-

gen af. 

 

I forbindelse med vurderingen af, om en virksomhed er going concern, kan revisor tage følgende 

med i sine overvejelser:   

 

• Hvorledes er virksomheden påvirket af regeringens tiltag? (direkte eller indirekte påvirk-

ning 

• Er virksomheden underlagt direkte restriktioner? (fx tvangslukket)     
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• Hvor længe forventes det, at virksomheden vil være underlagt restriktioner? (oplysninger 

fra myndighederne om tidshorisont) 

• Hvorledes ser virksomhedens situation ud efter det forventede tidspunkt for ophør af re-

striktionerne? 

• Hvad siger prognoserne for udviklingen i smittespredningen? 

• Kan finansiering fra pengeinstituttet opretholdes og udvides? 

Bemærk, at uanset at restriktionerne umiddelbart har en udløbsdato, er der risiko for, at disse for-

længes. Det må også forventes, at det kommer til at tage noget tid, før aktiviteten i samfundet er 

tilbage på samme niveau som før COVID19.  

 

Det er vores vurdering, at mange virksomheder vil komme i vanskeligheder som følge af myndig-

hedernes tiltag, og at mange virksomheder vil have svært ved at klare sig igennem restriktionspe-

rioderne. Der vil derfor være rigtigt mange regnskaber, hvor der er behov for omtale af going con-

cern både i regnskabet og erklæringen. Der er derfor god grund til at genopfriske krav og vejled-

ning i ISA 570 "Fortsat drift". 

 

Læs mere om going concern i afsnittet ”revisors erklæringer” nedenfor samt på følgende URL: 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Erklae-

ring%20paa%20aarsregnskabet_naar%20virksomheden%20fattes%20penge_270519 

 

Alternative revisionshandlinger 

Myndighedernes tiltag betyder, at revisionsarbejdet i øjeblikket udføres på distancen og ikke på 

kundens adresse. Det giver en række praktiske udfordringer for revisorerne, men moderne tekno-

logi og det høje digitaliseringsniveau i det danske samfund er i denne sammenhæng en meget stor 

hjælp til at opretholde produktionen i branchen og hos kunderne. 

 

Selvom bogføringen sker elektronisk, og bilag arkiveres elektronisk, så kan der være situationer, 

som kræver fysisk tilstedeværelse, hvilket i øjeblikket ikke er muligt. Her skal revisor tænke i alter-

native revisionshandlinger – hvis muligt. 

 

ISA 501 ”Revisionsbevis – Specifikke overvejelser for udvalgte områder” omhandler de specifikke 

overvejelser, som revisor børe gøre sig for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i overens-

stemmelse med ISA 330 ”Planlægning af revision af regnskaber”, ISA 500 ”Revisionsbevis” og an-

dre relevante ISA’er med hensyn til visse aspekter vedrørende fx varelager – en regnskabspost, 

hvor tilstedeværelse og tilstand ”normalt” revideres ved fysisk lagerkontrol, når regnskabsposten 

er væsentlig for regnskabet. 

 

Varelager 

ISA 501 beskriver en række situationer, som er relevante, når revisor ikke kan overvære den fysi-

ske lageroptælling. Disse situationer kræver dog anden form for fysisk tilstedeværelse, hvilket pt. 

ikke er muligt. ISA 501.7 indeholder ultimativt følgende: 

 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Erklaering%20paa%20aarsregnskabet_naar%20virksomheden%20fattes%20penge_270519
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/SMV/Faglige%20notater%20og%20artikler/Erklaering%20paa%20aarsregnskabet_naar%20virksomheden%20fattes%20penge_270519
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7. Hvis det ikke er praktisk muligt at overvære den fysiske lageroptælling, skal revisor udføre alternative revisionshandlinger for 

at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. Er dette ikke muligt, skal revisor mo-

dificere konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705 ”Modifikationer til konklusionen i den uafhængige 

revisors erklæring” (jf. afsnit A12-A14). 

 

I vejledningen til standarden fremgår endvidere: 

 

A13. I nogle tilfælde, hvor overværelse ikke er praktisk mulig, kan alternative revisionshandlinger, fx inspektion af dokumentation 

for det efterfølgende salg af specifikke lageremner, som er erhvervet eller købt forud for den fysiske lageroptælling, give tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse og tilstand. 

A14. I andre tilfælde kan det imidlertid være umuligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets tilstedeværelse 

og tilstand ved at udføre alternative revisionshandlinger. Ifølge ISA 705 skal revisor i sådanne tilfælde modificere sin konklusion i 

revisors erklæring som følge af en begrænsning i revisionens omfang. 

 

Det er utilstrækkeligt alene at basere sig på virksomhedens egen optælling, og en tredjepart vil 

være underlagt samme begrænsning som revisor om fysisk fremmøde. 

 

I praksis vil det nok være vanskeligt – men ikke nødvendigvis umuligt – at opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for tilstedeværelsen af varelageret, hvis ikke der kan gennemføres fysisk la-

geroptælling. 

 

ICAEW har d. 27. marts 2020 udarbejdet en nyhed om emnet, som vi har vedlagt i bilag 3. Denne 

er ikke oversat til dansk. I nyheden fremgår i al væsentlighed de samme overvejelser som ovenfor, 

blot i længere format. 

 

Øvrige revisionshandlinger 

Foreningens medlemmer opfordres til at rette henvendelse til sekretariatet om andre relevante 

alternative revisionshandlinger eller særlige udfordringer man måtte være i, således det er mu-

ligt at dele erfaringer med branchen. Henvendelse bedes rettet til fagchef Thomas Krath Jørgensen, 

tkj@fsr.dk.  

 

Revisors erklæringer 

Vi gennemgår nedenfor forskellige scenarier, som resulterer i modifikation af revisors erklæringer.  

 

Eksempler på relevante modifikationer findes i de eksisterende udtalelser fra foreningens Revisi-

onstekniske Udvalg og kan læses på følgende URL:  https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Re-

vision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/B%20REVUs%20udtalelser 

 

Foreningen arbejder på at kunne give COVID19-specifikke eksempler på modifikationer. Eksem-

pler på konkrete formuleringer er vedlagt i bilag 1. 

 

Foreningens medlemmer opfordres til at dele flere eksempler på konkrete formuleringer ved 

henvendelse til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk. 

  

mailto:tkj@fsr.dk
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/B%20REVUs%20udtalelser
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/B%20REVUs%20udtalelser
mailto:tkj@fsr.dk
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For overblikkets skyld inkluderer vi skemaet nedenfor, som viser, hvordan revisors vurdering af 

arten af det forhold, der er årsag til modifikationen, og af, hvor gennemgribende dette forholds 

indvirkninger eller mulige indvirkninger på regnskabet er, påvirker typen af konklusion, der skal 

udtrykkes. (ISA 705.A1) 

 

Arten af forhold, der er årsag til modifi-

kationen 

Revisors vurdering af, hvor gennemgribende indvirkningerne eller de mulige indvirk-

ninger er på regnskabet 

Væsentlig, men ikke gennemgribende Væsentlig og gennemgribende 

Regnskabet indeholder væsentlig 

fejlinformation 

Konklusion med forbehold 

(”bortset fra”) 

Afkræftende konklusion 

Der kan ikke opnås tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis 

Konklusion med forbehold 

(”bortset fra”) 

Manglende konklusion 

 

”Bortset fra”-konklusioner (beløb) 

For så vidt angår kalenderårsregnskaber, vil følgerne af COVID19 som udgangspunkt ikke være 

regulerende begivenheder og derfor vil det sjældent give anledning til ”bortset fra”-forbehold. 

 

For regnskaber med balancedag senere end årsskiftet vil der i mange tilfælde kunne være tale om 

regulerende begivenheder. Hvis indvirkningen af disse begivenheder ikke er indregnet i regnska-

bet, skal revisor modificere sin konklusion behørigt. Når der er tale om et ikke-gennemgribende 

forhold, skal revisor afgive en ”bortset fra”-konklusion. Revisor skal (hvis muligt) i sin erklæring 

oplyse om den beløbsmæssige indvirkning på resultat og egenkapital. 

 

”Bortset fra”-konklusion (manglende oplysninger) 

For virksomheder i regnskabsklasse C og D er der krav om omtale af betydningsfulde hændelser 

efter balancedagen. Manglende, eller utilstrækkelig, omtale heraf bør derfor føre til en modifika-

tion af revisors erklæring. 

 

For så vidt angår virksomheder i regnskabsklasse A og B skal revisor, hvis der mangler oplysnin-

ger, som er afgørende for forståelsen af regnskabet, tage forbehold for manglende noteoplysninger. 

 

Revisor bør i denne forbindelse give de manglede oplysninger i sin erklæring, medmindre det er 

forbudt ved lov. 

 

Going concern-forbehold 

Vurdering af going concern er altid en konkret vurdering, men det er klart en indikation på going 

concern-udfordringer, hvis en virksomhed ikke forventes at kunne komme igennem den udmeldte 

restriktionsperiode uden offentlige subsidier, fx fra offentlige kompensationsordninger. I sådanne 

tilfælde vil det, som minimum, sædvanligvis være nødvendigt, at ledelsen omtaler forholdet i no-

terne til regnskabet og i ledelsesberetning. Herudover bør revisor medtage en oplysning om væ-

sentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet 

gennemgang, med mindre revisor vurderer at vi er i en forbeholdssituation jf. nedenstående. 
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Hvis det er helt usandsynligt, at virksomheden kan fortsætte driften 12 måneder fra balancedagen, 

og regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift, skal revisor tage forbehold for going 

concern i revisionspåtegningen. Going concern-forbehold af denne type vil altid give anledning til 

afkræftende konklusion, idet forholdet er væsentligt og gennemgribende. Alternativet er, at regn-

skabet aflægges efter realisationsværdier. Going concern-forbehold forekommer sjældent i praksis, 

idet afklaring med ledelsen normalt vil ske, før regnskabet udarbejdes. 

 

Hvis der afgives assistanceerklæringer, er det også relevant at sikre sig at regnskabet indeholder 

tilstrækkelige oplysninger om usikkerhed vedrørende fortsat drift i noterne. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at revisor ikke kan afgive erklæringen, hvis usikkerheder vedrørende going con-

cern ikke er tilstrækkeligt beskrevet. 

 

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Hvis der er væsentlig usikkerhed om begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, men revisor vurderer at forholdet er tilstrækkeligt be-

skrevet i regnskabet og i øvrigt er enig i ledelsens vurdering heraf, skal revisor medtage oplysnin-

ger herom i sin erklæring om revision eller udvidet gennemgang  

 

Der er altså tale om situationer, hvor det stadigvæk er sandsynligt, at virksomheden kan fortsætte 

driften. 

 

Revisors omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift vil sædvanligvis henvise til ledel-

sens omtale af usikkerheder i noterne. Der bør ikke henvises til ledelsesberetningen, da denne ikke 

er omfattet af revisionen.  

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet  

Revisor skal henlede opmærksomheden på forhold i regnskabet, som er vigtige for forståelse af 

regnskabet, men som ikke giver anledning til forbehold.  

 

Fremhævelser af forhold i regnskabet kan henvise til alle relevante oplysninger, som revisor vil 

henlede opmærksomheden på, med undtagelse af oplysninger om væsentlige usikkerheder om 

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, jf. forrige 

punkt ovenfor. 

 

Revision på distance 

Foreningens medlemmer kan læse om revision på distance, som blandt andet inkluderer lavprakti-

ske problemstillinger og løsninger herpå, via følgende URL: https://www.fsr.dk/Faglige_informati-

oner/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Hvordan%20reviderer%20jeg%20hjemme-

fra_170320 

 

 

 

  

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Hvordan%20reviderer%20jeg%20hjemmefra_170320
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Hvordan%20reviderer%20jeg%20hjemmefra_170320
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Hvordan%20reviderer%20jeg%20hjemmefra_170320
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Bilag 1 – Eksempler på formuleringer i årsrapporter vedrørende COVID19 

 

Foreningens medlemmer har delt eksempler på konkrete formuleringer relateret til COVID19 i års-

rapporter, som vi bringer nedenfor. Foreningens medlemmer opfordres til at dele flere eksempler 

på konkrete formuleringer ved henvendelse til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk. 

 

Der er tale om eksempler, som kan anvendes som inspiration. Vi vurderer, at regnskabsaflæg-

gerne altid skal foretage egne vurderinger og nødvendige tilpasninger. 

 

Påtegning 

Et eksempel på en påtegning, hvor en virksomhed er mindre ramt: 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets note 1. Det fremgår heraf, at selskabet er påvirket af COVID19 vi-

russen, og nedlukningen af Danmark. Det endelige udfald af forholdet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Vo-

res konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

 

Et eksempel på en påtegning, hvor virksomheden er mere omfattende ramt: 

 

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fort-

sætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet er påvirket af COVID19 virussen, og 

nedlukningen af Danmark. Det er ledelsens vurdering, at den iværksatte tilpasning af selskabets omkostninger og 

resurser, vil give den for nødende effekt. Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed, udarbejdet under forudsæt-

ning af virksomhedens fortsatte drift. 

 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

 

Regnskab og ledelsesberetning 

En formulering af begivenheder efter regnskabsårets udløb, for en mindre virksomhed, kunne se 

således ud (19. marts 2020):  

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID19 som følge af spredningen af Coronavi-

rus. Det vurderes at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vur-

dere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for 

kommende regnskabsår. 
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En mere generel formulering i ledelsesberetningen, hvor virksomheden på nuværende tidspunkt 

ikke er direkte berørt af restriktioner som følge af COVID19 (24. marts 2020): 

 

Den hastige spredning af Corona-virusussen i Danmark og resten af verden i marts 2020 har nødvendiggjort en 

række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskab 

A er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner. 

 

Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op 

for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan Selskab A 

også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, og må forventes 

at gennemføres yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af restrik-

tionerne. 

 

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbrud-

det af Corona-virus for Selskab A på nuværende tidspunkt. 

 

Et eksempel på formulering af forventninger til fremtiden: 

 

Den forventede udvikling 

Der forventes en påvirkning fra COVID19 virussen, som direkte påvirker selskabets omsætning og likviditet. Selska-

bets fortsatte drift afhænger af, at selskabets personaleresurser tilpasses den nuværende situation, og at de af regerin-

gen bebudet hjælpepakker til erhvervslivet tilfører den nødvendige likviditet. Ledelse oplyser, at selskabet for nuvæ-

rende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrappor-

ten under forudsætning af fortsat drift. 

 

Et eksempel på en omtale af usikkerheden i noterne: 

 

Note 1 – Usikkerhed ved fortsat drift. 

Selskabet har i regnskabsåret 2020 som følge af COVID19 virussen, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en 

omsætningsnedgang. 

 

Selskabet har som følge heraf iværksat en tilpasning af sine personaleresurser samt omkostningsstruktur.  

 

Regeringen har som konsekvens af nedlukningen af Danmark, og som understøttelse af erhvervslivet iværksat nogle 

hjælpepakker.  

 

Hvor længe nedlukningen af landet står på, og hvilke yderligere økonomiske konsekvenser nedlukningen af landet, og 

de af regeringen iværksat hjælpepakker vil have for selskabet, vides endnu ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Selskabets ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har selskabet den nødvendige likviditeten til rådighed, for at 

afvikle driften.  

 

Selskabets årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje. 
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Agat Ejendomme har offentliggjort en selskabsmeddelelse (18. marts 2020) og en årsrapport (24. 

marts 2020), hvori der er betydelige omtale af COVID19. Selskabsmeddelelse (18. marts 2020) - 

https://agat.dk/wp-content/uploads/2020/03/Nr._2_Nedjustering_Corona.pdf 

 

Værdireguleringer og hensættelse affødt af udviklingen omkring COVID19 

Resumé: 

• Siden corona-krisen begyndte i januar 2020 har den nu udviklet sig til en pandemi, hvilket vil påvirke er-

hvervslivet negativt i almindelighed og detailhandelen negativt i særdeleshed, og det vil dermed også påvirke 

værdien af Agat Ejendommes beholdning af shoppingcentre i betydeligt omfang. Ledelsen har som følge 

heraf revurderet forudsætningerne for værdiansættelsen og foretaget en negativ værdiregulering af centre 

med DKK 125 mio. baseret på en forventet lavere NOI i indeværende år kombineret med et mere forsigtigt 

syn på de kommende år. 

• Ledelsen har tilsvarende hensat yderligere DKK 40 mio. til risici på Strædet-projektet i Køge som følge af 

konsekvenserne af COVID-19. 

• Resultatet før skat for regnskabsåret 2019/20 vil efter ovenstående værdireguleringer og hensættelse udgøre 

minus 163,2 mio. DKK. 

• Før de beskrevne reguleringer var resultatet før skat DKK 1,8 mio., hvilket var i tråd med de senest ud-

meldte resultatforventninger på DKK 0-10 mio. før skat. 

• Med baggrund i den nuværende krise finder ledelsen det aktuelt meget vanskeligt at give resultatforvent-

ninger til regnskabsåret 2020/21, og ledelsen har således valgt p.t. at suspendere en udmelding herom. 

• Koncernens soliditet udgør pr. 31. januar 2020 32,5%. 

• Selskabets årsrapport offentliggøres fortsat den 24. marts 2020.  

 

Årsrapport 2019/20 (24. marts 2020) – https://agat.dk/wp-content/uploads/2020/03/Agat-Q4-2019-

20.pdf 

 

Følgende er inkluderet i afsnittet resumé, s. 3/85: 

Årets resultat er påvirket af negative værdireguleringer, nedskrivninger og hensættelse på DKK 165 mio., idet ud-

bruddet af COVID-19 vurderes at have betydelig negativ effekt på driften og værdien af koncernens shopping- og 

outletcentre og i øvrigt påvirke Agat Ejendomme negativt. 

 

Herefter er inkluderet omfattende uddybning i hele årsrapporten – eksempler nedenfor: 

COVID-19 

Udviklingen i udbruddet af COVID-19 påvirker imidlertid koncernen negativt. Udviklingen, startende omkring års-

skiftet i Kina, har givet påvirkninger i Europa allerede fra januar 2020 og har gennem den seneste periode medført en 

kraftigt faldende omsætning i centrene generelt og dermed hos de lejere, der skal betale huslejen. Udviklingen er lø-

bende forværret, og som en konsekvens af politiske tiltag i de enkelte lande er alle koncernens centre, bortset fra Ring-

sted Outlet, fra medio marts 2020 alene åbent for handel med dagligvarer og øvrige daglige fornødenheder. 

 

Den umiddelbare konsekvens for de enkelte butikker er, at de mangler omsætning eller i værste fald slet ingen omsæt-

ning har. Længden af denne krise er uvis, men det er ledelsens forventning, at den umiddelbare effekt af krisen er 

markant, og at der ligeledes må forventes en længerevarende effekt. Erhvervslivet i al almindelighed og detailhande-

len i særdeleshed forventes at få økonomisk sværere vilkår på kort og mellemlangt sigt som følge af konsekvenserne af 

COVID-19. 

 

https://agat.dk/wp-content/uploads/2020/03/Nr._2_Nedjustering_Corona.pdf
https://agat.dk/wp-content/uploads/2020/03/Agat-Q4-2019-20.pdf
https://agat.dk/wp-content/uploads/2020/03/Agat-Q4-2019-20.pdf
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Ledelsen forventer, at der på trods af hjælpepakker til virksomhederne kan blive behov for flere lejerabatter til lejerne 

end hidtil forventet, at udlejning og genudlejning af tomme lejemål bliver sværere, og at der dermed vil være en 

større tomgang i centrene end hidtil, at lejernes evne og vilje til at præstere lejebetaling generelt svækkes, og at der er 

øget risiko for, at butikker må lukke permanent som følge af lejers manglende økonomiske formåen. 

 

Alt i alt forventes det at medføre lavere nettolejeindtægter for koncernen nu og i en periode fremover. Ledelsen har 

endvidere vurderet, at den forøgede risiko har medført, at afkastkravet til det enkelte center i flere tilfælde er øget. 

 

Det er endog meget vanskeligt at vurdere effekten af krisen. Samtidig er der risiko for, at der sker en generel opbrems-

ning på hele ejendomsmarkedet, som medfører, at det i en periode bliver vanskeligere at finde nye lejere og sværere at 

finde og udvikle nye attraktive development-projekter. 

 

Finansielt beredskab 

Den nuværende COVID-19-pandemi vurderes at have negativ effekt på koncernen, og effekten kan blive væsentlig. 

Såfremt koncernen ikke modtager den leje, som lejerne er pligtige til at betale i henhold til lejekontrakterne, vil det 

medføre lavere likviditetsindgange for koncernen. Dette kan være på både kort og mellemlangt sigt. Der er risiko for, 

at krisen bliver langvarig, og hvis lejerne i den givne periode, på trods af hjælpepakker til virksomhederne, vælger 

ikke at betale husleje uanset, at de måtte være forpligtet hertil, kan det få væsentlig negativ indvirkning på likvidite-

ten i Agat Ejendomme. 

 

Koncernen har aktuelt et tilfredsstillende likviditetsberedskab og forventer også at have tilstrækkelig likviditet indtil 

udløbet af indeværende regnskabsår. Skulle krisen blive langvarig, og lejerne i den givne periode ikke betaler husleje, 

er der dog risiko for, at likviditeten bliver knap. Koncernen har imidlertid forskellige manøvreringsmuligheder i for-

hold til at sikre det nødvendige finansielle beredskab. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt væsentlige begivenheder, som kan påvirke koncernens finansielle stil-

ling ud over, hvad der allerede er nævnt i ledelsesberetningen, herunder særligt udviklingen i udbruddet af COVID-

19 og forlængelse af finansieringen på DKK 480 mio. vedrørende Sillebroen Shopping, Frederikssund. 

 

Forretningsmæssige risici 

De væsentligste forretningsmæssige risici for Agat Ejendomme er generelt de almindeligt forekomne risici inden for 

ejendomsbranchen. 

 

Som en helt særlig risiko kan nævnes den aktuelle COVID-19-pandemi. Langt hovedparten af koncernens ejendoms-

portefølje er shoppingcentre eller outletcentre, som efter de seneste politiske tiltag i de enkelte lande i overvejende 

grad er lukket. 

 

Udviklingen omkring COVID-19, startende omkring årsskiftet i Kina, har givet påvirkninger i Europa allerede fra 

januar 2020 og har gennem den seneste periode medført en kraftigt faldende omsætning i centrene og dermed hos de 

lejere, der skal betale huslejen. Udviklingen er løbende forværret, og som en konsekvens af politiske tiltag i de enkelte 

lande er alle koncernens centre, bortset fra Ringsted Outlet, fra medio marts 2020 alene åbent for handel med daglig-

varer og øvrige daglige fornødenheder. 
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Den umiddelbare konsekvens for de enkelte butikker er, at de mangler omsætning eller i værste fald slet ingen omsæt-

ning har. Længden af denne krise er uvis, men det er ledelsens forventning, at den umiddelbare effekt af krisen er 

markant, og at der ligeledes må forventes en længerevarende effekt. Erhvervslivet i al almindelighed og detailhande-

len i særdeleshed forventes at få økonomisk sværere vilkår på kort og mellemlangt sigt som følge af konsekvenserne af 

COVID-19. 

 

På trods af hjælpepakker til virksomhederne kan der blive behov for flere lejerabatter til lejerne, og det må forventes, 

at det i en periode vil være sværere at udleje eller genudleje ledige lokaler. Der er ligeledes risiko for, at flere lejere 

ikke evner eller har viljen til at betale husleje i en periode eller som følge af manglende økonomisk formåen kommer til 

at lukke permanent. Ledelsen har søgt at tage højde for disse forhold i værdiansættelserne pr. 31. januar 2020, men 

der er risiko for, at krisen bliver mere langvarig eller, at koncernens nettolejeindtægter bliver mindre end forventet, 

hvilket kan forværre den negative effekt på koncernen i forhold til, hvad der p.t. forventes. 

… 

 

Regnskabsmæssige vurderinger 

Finansielt beredskab 

Den nuværende COVID-19-pandemi vurderes at have negativ effekt på koncernen, og effekten kan blive væsentligt. 

Såfremt koncernen ikke modtager den leje, som lejerne er pligtige til at betale i henhold til lejekontrakterne, vil det 

medføre lavere likviditetsindgange for koncernen. Dette kan være på både kort og mellemlangt sigt. Der er risiko for, 

at krisen bliver langvarig, og hvis lejerne i den givne periode, på trods af hjælpepakker til virksomhederne, vælger 

ikke at betale husleje, uanset at de måtte være forpligtet hertil, kan det få væsentlig negativ indvirkning på likvidite-

ten i Agat Ejendomme. 

 

Koncernen har aktuelt et tilfredsstillende likviditetsberedskab og forventer også at have tilstrækkelig likviditet indtil 

udløbet af indeværende regnskabsår. Skulle krisen blive langvarig, og lejerne i den givne periode ikke betaler husleje, 

er der dog risiko for, at likviditeten bliver knap. Koncernen har imidlertid forskellige manøvreringsmuligheder i for-

hold til at sikre det nødvendige finansielle beredskab. 

… 

 

 

 

Tak til 

Ovenstående eksempler er venligst delt af: 

• Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab 

• BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

• FN revision Registreret revisor 
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Bilag 2 – Eksempler på områder, der kræver særlig opmærksomhed som følge af CO-

VID19 

 

Følgende er eksempler og er ikke udtømmende. Foreningens medlemmer opfordres til at dele 

flere yderligere eksempler ved henvendelse til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk. 

 

Likviditet  

Revisor skal være særligt opmærksom på virksomhedernes likviditetsmæssige situation. Det vil 

være relevant at forholde sig til likviditetsbudgetter og nøgletal som likviditetsgrad. Det er især 

likviditeten efter balancedagen, som er vigtig. Virksomheder, der allerede havde anstrengt likvidi-

tet på balancedagen, vil have væsentligt sværere ved at stå en krise igennem. 

 

Lånebetingelser (”covenants”) 

Mange virksomheder har i deres lånebetingelser med banken en række vilkår for at opretholde fi-

nansieringen. Disse vilkår kan variere, men vil ofte stille krav til nøgletal, resultat eller andre fi-

nansielle parametre. 

 

Hvis lånebetingelserne ikke er opfyldt, kan det i værste fald betyde, at banken annullerer finansie-

ringen.  

 

Revisor bør nøje gennemgå aftalerne med bankerne. 

 

Såfremt lånebetingelserne er brudt, må man undersøge bankens holdning hertil med henblik på at 

få overbevisning om, at kreditfaciliteterne kan opretholde 12 måneder fra balancedagen (going 

concern). 

 

Kassekreditter 

Mange kassekreditter er sædvanligvis på anfordringsvilkår, hvilket betyder, at banken på et hvil-

ket som helst tidspunkt kan kræve det skyldige beløb indfriet. For virksomheder finansieret med 

store kassekreditter er det afgørende, at revisor opnår tilstrækkelig overbevisning om, at kreditfa-

ciliteterne kan opretholdes 12 måneder fra balancedagen (going concern). 

 

Fortrydelsesretter 

Mange virksomheder tilbyder deres kunder at kunne fortryde deres køb. Revisor bør være ekstra 

opmærksom på kundernes returneringsadfærd og indvirkningen på regnskabet (indregning af 

salg). 

 

Forudbetalinger  

Revisor bør være opmærksom på forudbetalinger. 

 

Virksomheder, som har betalt forud, kan risikere, at modtagervirksomheden ikke kan levere eller 

går konkurs (værdiansættelse). 

 

mailto:tkj@fsr.dk
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Modtagervirksomheder vil sædvanligvis lade forudbetalinger indgå i likviditetsberedskabet, hvil-

ket betyder, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis kunderne annullerer ordrer og forventer til-

bagebetaling (likviditet – going concern). 

 

Kontrakter og aftaler  

For virksomheder, som indgår store eller langvarige kontrakter, er det helt afgørende at være op-

mærksom på, om disse aftaler indeholder særlige force majeure-bestemmelser. Kan virksomheden 

komme ud af aftalerne igen? For en køber er det naturligvis en fordel at kunne komme ud af en 

aftale, men for sælger kan det få alvorlige konsekvenser. Det gælder fx for hoteller og de virksom-

heder, som leverer til de hårdest ramte brancher (going concern). 

 

Revisor må være særligt opmærksom på fuldstændigheden af indregnede tabsgivende aftaler. 

 

Igangværende arbejder  

For virksomheder, som har omfattende igangværende arbejder, skal revisor være opmærksom på, 

om den pågældende virksomhed kan levere i henhold til aftale (se forsyningskæde nedenfor), og 

om modparten kan betale. I forbindelse med revisionen må revisor derfor gennemgå igangvæ-

rende arbejder ekstra nøje, herunder med fokus på virksomhedens egen leveringsevne og kunder-

nes betalingsevne (værdiansættelse af igangværende arbejder og indregning af indtægter). 

 

Forsyningskæden  

Uanset at virksomhederne ikke opererer i brancher, der er direkte påvirket af COVID19, kan der 

som følge at de globale og nationale initiativer og restriktioner opstå alvorlige problemer i forsy-

ningskæden, der resulterer i, at virksomhederne ikke kan få leveret de varer og ydelser, de har be-

hov for, for at drive deres virksomhed. Revisor bør derfor undersøge, om virksomheden fortsat 

kan drive forretning under de nuværende omstændigheder (going concern). 

 

Medarbejderforpligtelser (opsagte medarbejdere)  

En række virksomheder har opsagt deres medarbejdere. De fleste af disse opsigelser vil formentlig 

have været foretaget efter balancedagen og vil derfor ikke give anledning til en regulering af hen-

sættelserne i kalenderårsregnskaber. Dog med undtagelse, hvis der er tale om udfordringer med 

virksomhedens fortsatte drift (fuldstændighed af hensatte forpligtelser og going concern). 

 

Konkurser  

De første virksomheder er allerede gået konkurs. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om 

den reviderede virksomhed er konkurstruet, eller om nogle af virksomhedens samarbejdspartnere 

er. Vær især opmærksom på debitorer og centrale leverandører (going concern). 

 

I denne forbindelse er det også værd at notere sig, at konkursordenen, jf. konkurslovens §§ 93-98, 

ikke beskytter revisorernes arbejde. Aftalebreve bør udarbejdes for alle opgavetyper. Sørg for, at 

alle honorarer for gamle ydelser er betalt (og ikke kun faktureret), før du starter på en ny opgave.  
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Det er også relevant at gøre sig overvejelser om evt. forudbetaling fra sine kunder på nye opgaver 

– herunder en vurdering af både fordele og ulemper. I helt særlige tilfælde kan det være nødven-

digt at overveje tredjemandsgaranti (fx bank). 

 

Forsikringsforhold  

Vær opmærksom på, om virksomhedens forsikringsforhold dækker over driftstab som følge af 

force majeure. Hvis det ikke er tilfældet, så overvej da indvirkningen på regnskabet (likviditet). 

  

Tilgodehavender  

Revisor bør derfor være ekstra opmærksom på nedskrivningsbehov på tilgodehavender. Det gæl-

der også tilgodehavender, som ikke er forfaldne eller tilgodehavender hos kunder, der historisk 

har været stabile.  

 

Varelagre  

Revisor bør være særligt opmærksom på risikoen for ukurans især på kort sigt – fx letfordærvelige 

varer og sæsonvarer. 

 

Goodwill og andre immaterielle aktiver  

Goodwill i balancen er et udtryk for tilkøbte merværdier, som er indregnet i balancen. Revisor bør 

have fokus på, om disse værdier fortsat er til stede. Der bør udføres nedskrivningstests for at sand-

synliggøre værdien af den indregnede goodwill.  

 

Andre materielle aktiver  

Materielle anlægsaktiver indregnes som udgangspunkt til kostpris med fradrag af afskrivninger, 

men skal nedskrives til lavere genindvindingsværdi. Revisor skal være ekstra opmærksom på vær-

diforringelse af brugsværdien af selskabets materielle anlægsaktiver som følge COVID19.   

 

Udskudte skatteaktiver  

Udskudte skatteaktiver er et udtryk for en forventning om fremtidigt skattemæssigt overskud. I 

forlængelse af COVID19-situationen bør revisor være meget opmærksom på, om det fortsat er rea-

listisk at anvende det skattemæssige underskud inden for en periode på 3-5 år. 

 

Aktiver, som indregnes til dagsværdi  

Investeringsaktiver vil ofte være konjunkturfølsomme, og derfor bør revisor være ekstra opmærk-

som på, om der er taget tilstrækkeligt højde herfor ved fastlæggelsen af dagsværdien. Derudover 

indeholder fastlæggelse af dagsværdi ofte væsentlige regnskabsmæssige skøn, hvilket skaber yder-

ligere risiko for fejl, bevidste såvel som ubevidste. 
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Bilag 3 – ICAEW’s nyhed om COVID19, deltagelse i lagerkontrol og revisors erklæring 

 

Følgende er uddrag af en nyhed publiceret af ICAEW*:  

https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2020/mar-2020/coronavirus-stocktake-

attendance-and-the-auditors-report?utm_campaign=Members%20-%20ICAEW&utm_me-

dium=email&utm_source=1358579_ICAEWweekly_News_27Mar2020&utm_con-

tent=stock&dm_i=47WY,T4AB,4PR0U6,3IBXO,1 

 
*) ICAEW is a world leading professional membership organisation that promotes, develops and supports more than 184,500 

chartered accountants and students worldwide. We provide qualifications and professional development, share our knowledge, 

insight and technical expertise, and protect the quality and integrity of the accountancy and finance profession. 

 

Coronavirus, stocktake attendance and the auditor’s report 

27 March 2020: ICAEW’s Technical Advisory Service considers the potential impact of 
coronavirus on attendance at audited entities’ stocktakes and the auditor’s report. 

The requirements of the ISAs (UK) in relation to the audit of inventory have not changed as a 
result of the coronavirus pandemic. ISA (UK) 501 Audit Evidence – Specific Considerations for 
Selected Items states that if inventory is material to the financial statements, the auditor shall 
obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inven-
tory by attendance at physical inventory counting, unless impracticable.  
  
If attendance at physical inventory counting is impracticable, the auditor shall perform alter-
native audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the exist-
ence and condition of inventory. If it is not possible to do so, the auditor shall modify the opin-
ion in the auditor’s report in accordance with ISA (UK) 705 Modifications to the opinion in the 
independent auditor’s report (Revised June 2016). 
  
Given the current situation and the latest government Guidance for employers and businesses 
on coronavirus, it is likely that in many cases, physical attendance at a stocktake will be im-
practicable at the balance sheet date. Auditors must, therefore, consider whether alternative 
procedures can be performed. Realistic and appropriate alternative audit procedures will de-
pend on the specific circumstances of the audited entity and each entity will need to be con-
sidered on a case-by-case basis. The starting point will be to discuss the position with the 
management of each audited entity. 
 
Virtual attendance 

If the audited entity intends to perform a full stocktake, auditors may be able to attend virtu-
ally, for example using video call facilities. This method of gathering audit evidence should be 
approached with caution as there are inherent weaknesses with this. For example, obsolete or 
damaged stock may be hidden from view and records-based alternative audit procedures may 
not detect this. Additional procedures to mitigate the increased risk might include increasing 
sample sizes and following up on items tested at a later date. 

https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2020/mar-2020/coronavirus-stocktake-attendance-and-the-auditors-report?utm_campaign=Members%20-%20ICAEW&utm_medium=email&utm_source=1358579_ICAEWweekly_News_27Mar2020&utm_content=stock&dm_i=47WY,T4AB,4PR0U6,3IBXO,1
https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2020/mar-2020/coronavirus-stocktake-attendance-and-the-auditors-report?utm_campaign=Members%20-%20ICAEW&utm_medium=email&utm_source=1358579_ICAEWweekly_News_27Mar2020&utm_content=stock&dm_i=47WY,T4AB,4PR0U6,3IBXO,1
https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2020/mar-2020/coronavirus-stocktake-attendance-and-the-auditors-report?utm_campaign=Members%20-%20ICAEW&utm_medium=email&utm_source=1358579_ICAEWweekly_News_27Mar2020&utm_content=stock&dm_i=47WY,T4AB,4PR0U6,3IBXO,1
https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2020/mar-2020/coronavirus-stocktake-attendance-and-the-auditors-report?utm_campaign=Members%20-%20ICAEW&utm_medium=email&utm_source=1358579_ICAEWweekly_News_27Mar2020&utm_content=stock&dm_i=47WY,T4AB,4PR0U6,3IBXO,1
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/guidance-for-employers-and-businesses-on-coronavirus-covid-19
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Attending a stocktake at an alternative date 

ISA (UK) 501 states if the auditor is unable to attend physical inventory counting due to un-
foreseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alter-
native date and perform audit procedures on intervening transactions. This may involve at-
tending a stocktake at a future date with a roll-back to the balance sheet date, or, if an interim 
stocktake was attended, it may be possible to use those results and roll-forward to the balance 
sheet date. 
  
If the audited entity's trading is significantly reduced and/or its premises have closed, a roll-
forward or roll-back might be appropriate, because of reduced movements of inventory. This 
may also be a viable option where the audited entity has a continuous stock counting system. 
Auditors should also consider whether the time between the balance sheet date and the date 
of the stocktake being performed results in the assessment of the condition of inventory at the 
balance sheet date being compromised.  
  
Auditors should not take a blanket approach to all their audit clients as there are some indus-
tries in which business has not been adversely affected, and this type of approach may not be 
appropriate in such cases.  
  
Any approach to the audit of inventory involves the consideration of the quality of the entity’s 
stock records and internal controls over stock movements and records. Auditors should exer-
cise professional scepticism and consider whether records and controls may have deterio-
rated as a result of current events, including assessing any additional actions taken by the au-
dited entity regarding its security.  
 
Stock held by a third party 

Where the audited entity has inventory under the custody and control of a third party, it may 
be possible, in accordance with ISA 501 (UK) to place some reliance on confirmation received 
from that third party regarding the quantities and condition of the inventory. Professional 
scepticism may require a careful evaluation of confirmations provided by third parties who 
have not attended stock counts, and any changes to the wording usually provided in such con-
firmations.  

Extending the accounting period 

It may be worth discussing with the audited entity the possibility of changing its accounting 
reference date to a later date (for example, in accordance with Companies Act 2006 section 
392). By moving the accounting reference date to a later point, the challenges associated with 
obtaining sufficient appropriate audit evidence arising from an inability to attend the year end 
stock count take may be deferred, and potentially removed. However, altering the accounting 
period may have other business implications to consider, for example, tax year end align-
ment.  
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Implications for the auditor’s report 

The implications for the auditor’s report of an inability to attend a stock count will depend on 
the audit evidence obtained.  
  
Where alternative audit procedures are performed and the procedures provide sufficient ap-
propriate audit evidence to conclude that inventory is free from material error, the auditor’s 
report will not need to be qualified in respect of stock. 
  
However, if it is not possible to perform alternative audit procedures to obtain sufficient ap-
propriate audit evidence in relation to a material inventory balance, the auditor must modify 
the opinion in the auditor’s report. In many cases, this will result in a qualified audit opinion 
due to a limitation of scope, where the stock balance is material but not pervasive. 
  
Where a qualified auditor’s opinion is necessary, we suggest referring to coronavirus in the 
basis for the qualified opinion paragraph.  

 

  

 


