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Executive summary 

After the financial crisis many bank and companies went bankruptcy, which led to an increased 

focus on the auditor’s assessment of and reporting on going concern. Especially in the cases were 

companies went bankruptcy with an unmodified audit opinion.  

The thesis tries to examine to what extent the auditor reasonably can be expected to be able to 

identify conditions that can challenge the going concern assumption and thereby making the user 

aware of this and which responsibility the management and the auditor have in relation to the 

assessment of the going concern assumption..  

The thesis will be based on three bankrupt case-companies in the construction industry. There will 

be drawn up a profitability analysis in order to identify going concern problems that can challenge 

the financial statement being prepared in accordance with the going concern assumption. The 

profitability analysis will be compared with the auditors’ report on the financial statement.  

The management is responsible for the fair presentation of the financial statement. In preparing the 

financial statement the management must be assume that the statement has been prepared on the 

going concern basis unless management intend to cease the operation. The auditor’s goal is to 

obtain audit evidence that management’s use of the going concern assumption is appropriate and 

whether the company’s ability to continue operating is subject to considerable uncertainty plus 

determine the implications of the audit report. 

In assessing the going concern assumption, both management and the auditor must cover a period of 

at least 12 months from the date of the financial statement, which extend beyond the date of the 

management’s and auditors’ statement. This implies that both the management and the auditor must 

involve future expectations in their going concern assessment which by nature is highly uncertain. 

The degree of uncertainty increases the further into the future an outcome take place, so a 

subsequent event may result in an outcome that is not consistent with a previous assessment. 

Management’s and auditor’s going concern assessment is based on information that they had 

available when tey made their final assessment, i.e. when they approved the financial statement. 

What happens in the future, one can only predict. When the auditor makes an assessment of the 

furure a lack of reference in the audit opinion on uncertainty about going concern at not considered 

as a guarantee that the company is operating the forthcoming year.        
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1. Indledning 

1.1 Indledende afsnit 

De seneste mange år har det særligt været finanskrisen der har præget den økonomiske debat verden 

over. I kølvandet af den globale finanskrise gik flere store og globale banker konkurs, heriblandt 

Lehman Brothers i USA. Danmark blev også ramt af finanskrisen og mange husker specielt 

konkurserne i banksektoren, hvor især Roskilde Bank, Amagerbanken og Tønder Bank har præget 

overskrifterne i medierne. De mange konkurser i banksektoren medførte, at regeringen måtte træde 

til med bankpakker i et forsøg på at få gang i det finansielle marked igen og dermed det danske 

erhvervsliv.  

Finanskrisen ramte ikke kun banksektoren, men også en række andre store og små virksomheder i 

Danmark, specielt konjunkturfølsomme virksomheder i f.eks. anlægs- og byggebranchen heriblandt 

E. Pihl & Søn, Sjælsø Gruppen og Engsø Gruppen.   

De mange konkurs der opstod i kølvandet af finanskrisen har givet going concern problematikken 

en ny aktualitet de senere år. Revisionsbranchen har stået for skud i medierne for bl.a. at have givet 

årsrapporter blanke påtegninger, hvorefter klientvirksomhederne er gået konkurs i perioden mellem 

regnskabsaflæggelsesdatoen og næste balancedag, hvorfor revisor er beskyldt for at have 

underskrevet en årsrapport der ikke var retvisende. 

Revisors vurdering af going concern forudsætningen, er en vurdering af fremtidige hændelser, som i 

sagens natur i usikre, hvorimod resten af regnskabet ikke er behæftet med lige så stor usikkerhed i 

og med dette er baseret på historiske oplysninger. I krisetider er usikkerheden til fremtidige 

hændelser særlig stor, hvor markeds- og finansieringsforhold er ustabile og hurtigt omskiftelige, 

hvorfor going concern vurderingen er særdeles vanskelig. 

1.2 Problemformulering 

I forlængelse af ovenstående er det interessant at undersøge, i hvilket omfang revisor med 

rimelighed kan forventes at være i stand til at identificere forhold der kan udfordre going concern 

forudsætningen og gøre regnskabsbruger opmærksom herpå, herunder kravene i gældende 

regnskabs- og revisionsstandarder, lovgivning samt god revisorskik.  
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Afhandlingen vil tage udgangspunkt i tre konkursramte casevirksomheder i bygge- og 

anlægsbranchen, hvor der udarbejdes rentabilitetsanalyser med henblik på at identificere eventuelle 

going concern problemer, som kan udfordre at årsrapporten aflægges efter going concern 

forudsætningen. Rentabilitetsanalyserne vil blive holdt op i mod revisionspåtegningerne for de 

pågældende virksomheder for at vurdere om påtegningen er korrekt.  

Ud fra ovenstående problemstilling, har jeg udarbejdet følgende problemformulering: 

- Hvordan kan revisor give en blank påtegning på en virksomheds årsrapport, der 

efterfølgende erklæres konkurs i perioden mellem regnskabsaflæggelsen og næste 

balancedag?  

For at besvare ovenstående problemformulering, vil jeg søge at besvare følgende underspørgsmål: 

- Hvad er ledelsens og revisors ansvar i relation til vurderingen af going concern 

forudsætningen? 

- Hvilke faresignaler skal revisor være opmærksom på i relation til going concern? 

- Hvorledes skal revisor håndtere going concern-risikoen igennem revisionsprocessen? 

- Hvad kendetegner de (case udvalgte) virksomheder der er gået konkurs inden for 12 måneder 

efter balancedagen?  

1.3 Afgræsning 

Afhandlingen behandler kun going concern ud fra et dansk perspektiv, dvs. med udgangspunkt i 

dansk lovgivning og andre reguleringer der er gældende for revisorer og selskaber der opererer i 

Danmark.  

Afhandlingen begrænses til at analysere ledelsens og revisors ansvar i forbindelse med deres 

vurdering af going concern forudsætningen. Således indsnævres afhandlingens regnskabs- og 

revisionsbehandling til kun at vedr. going concern og afgrænses fra revisions- og regnskabsvæsen i 

bred forstand.  
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Ledelsens ansvar i relation til dens going concern vurdering og rapportering, bliver reguleret 

regnskabsretligt, selskabsretligt, konkursretligt og erstatningsretligt (Haraszuk & Hartmann 2012: 

3). Afhandlingen fokuserer primært på det regnskabsretlige og afgrænses fra de andre retsområder. 

Dog inddrages det selskabsretlig og konkursretlige i begrænset omfang. 

Analysen af revisors ansvar omfatter alene den revisionsretlige regulering, som den danske revisor 

er omfattet af. Grundet opgavens begrænsede omfang afgrænses afhandlingen fra revisors 

erstatnings- og disciplinæransvar. 

Regnskabsanalysen af de konkursramte bygge- og anlægsvirksomheder begrænses til årene 2008 til 

2012. Der indhentes årsrapporter i denne periode og udarbejdes rentabilitetsanalyser på baggrund af 

koncerntallene. 

Revisor skal have et indgående kendskab til sine klientvirksomheder, hvorfor han bør have et meget 

godt kendskab til virksomhedens interne og eksterne forhold. På grund af opgavens begrænsede 

omfang, afgrænses afhandlingen fra at udarbejde strategiske analyser i form af interne og eksterne 

analyser af de udvalgte selskaber. Der beskrives dog helt overordnet, hvilke analyser revisor kan 

udarbejde for at opnå forståelse af klientvirksomhedens omgivelser. 

Afhandlingen afgrænses til kun at vedrører kapitalselskaber, dvs. anpartsselskaber (ApS) 

aktieselskaber (A/S) der aflægger regnskaber med høj grad af sikkerhed. Afhandlingen afgrænses 

således fra reviewerklæringer, assistanceerklæringer, udvidet gennemgang og andre erklæringer end 

revision. 

Der anvendes videst muligt den nyeste litteratur på området. 

1.4 Metode og struktur 

I dette afsnit præsenteres de metodiske overvejelser, som har været nødvendige i forbindelse med 

udarbejdelsen af opgaven samt strukturen på afhandlingen. Der er her tale om de fremgangsmåder 

jeg har benyttet til at indsamle, bearbejde og analysere data. 

Metode 

Problemformuleringen bliver besvaret gennem dels en teoretisk og dels en empirisk analyse af 

emnet. Den teoretiske del af opgaven består af en analyse af ledelsens og revisors ansvar i 
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forbindelse med deres vurdering af going concern forudsætningen. Analysen heraf tager 

udgangspunkt i gældende dansk lovgivning andre regnskabs- og revisionsretlige reguleringer på 

området, med særligt fokus på årsregnskabsloven, revisorloven og de internationale regnskabs- og 

revisionsstandarder (IAS og ISA). Den empiriske del af afhandlingen består af rentabilitetsanalyser 

af casevirksomhederne, hvor hensigten er at identificere eventuelle indikationer på going concern 

problemer samt vurdere om revisor har afgivet en passende revisionspåtegning i forhold til going 

concern forudsætningen.  

Der er indhentet både kvalitative og kvantitative informationer til at besvare problemformuleringen. 

De kvalitative informationer anvendes primært i den teoretiske del af opgaven og består bl.a. danske 

love, bekendtgørelser, vejledninger, faglige udtalelser, artikler og internationale revisions- og 

regnskabsstandarder.  

Til analysen af revisors ansvar i forbindelse med hans vurdering af going concern forudsætningen, 

anvendes hovedsagligt revisorloven og den internationale revisionsstandard ISA (Inernational 

Standards on Auditing). ISA’erne er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB), som er en uafhængig standard-udstedende organisation, der indgår i International 

Federation of Accountants (IFAC).  

Til analysen af ledelsens ansvar i relation til going concern vurderingen, anvendes primært 

årsregnskabsloven, selskabsloven og de internationale regnskabsstandarder (IAS). IAS 

(International Accounting Standards) er standarder og fortolkningsbidrag godkendt af International 

Accointing Standad Board (IASB). IASB er en uafhængig organisation, der udsteder 

regnskabsmæssige standarder. Organisationen har ansvar for at udvikle og fremme anvendelsen af 

de internationale regnskabsstandarder (IAS og IFRS).  

For at underbygge analysen af revisors og ledelsens ansvar i relation til going concern 

forudsætningen, har jeg indhentet artikler hovedsagligt fra Karnovs månedslige tidsskrift Revisions- 

og Regnskabsvæsen.   

Den kvantitative information anvendes til afhandlingens empiriske undersøgelse og består primært 

af casevirksomhedernes årsregnskaber, som er indhentet fra www.cvr.dk. Da casevirksomhederne 

har interesse i at fremstå positivt over for regnskabslæser, betragtes disse informationer som 
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overvejende subjektive, med undtagelse af de historiske regnskabstal. Jeg har derfor været kritisk 

overfor brugbarheden af disse data og vurderer at det indsamlede som valid og pålideligt.  

Det formodes, at anvendte teoretiske modeller og begreber er kendt af læser, hvorfor 

grundlæggende forhold omkring disse vil kun blive redegjort kort. 

1.5 Valg af casevirksomheder  

Ved hjælp af casestudie af tre konkursramte selskaber i bygge- og anlægsbranchen, vil afhandlingen 

undersøge, hvilke kendetegn virksomhederne havde inden de gik konkurs samt undersøge om 

revisors påtegning var korrekt i relation til going concern forudsætningen.  

Casestudier siges at være induktive og give general viden om det undersøgte felt (Andersen 2009: 

120). Indeværende casestudie giver specifik og valid viden om den specifikke virksomhed, men 

casestudieresultatet vurderes ikke at kunne anvendes til at generalisere alle konkursramte selskaber.  

Der udarbejdes regnskabs- og rentabilitetsanalyser for de udvalgte virksomheder med udgangspunkt 

i koncernregnskaberne, da de konsoliderede regnskaber beskriver hele koncernens økonomi for 

moder- og datterselskaber under ét, som var det én virksomhed, jf. ÅRL § 115.  

Modervirksomhedens aktionærer (og andre potentielle investorer) vil typisk være mere 

interesserede i koncernregnskabet, da de erhverver interesse i hele koncernen gennem deres 

investering. Samtidig afhænger deres afkast eller værdi i sidste ende af indtjeningen i hele 

koncernen. Derfor vil analytikere/regnskabsbruger i højere grad basere deres analyser på 

koncerndata end på moderselskabets data (Elling 2010: 258). For at revisor kan være i stand til at 

vurdere en virksomheds going concern forudsætning, er han derfor nødt til at kende hele 

koncernens økonomi, da han agerer som agent for ejerne og skal formidle en uafhængig påtegning 

til disse samt til andre interessenter.   

Udvælgelse af konkursramte virksomheder  

Til udvælgelse af konkursramte virksomheder, er der ved hjælp af statistikprogrammet Orbis
1
 

                                                 

1
 Orbis er tilgængeligt i CBS’s database, hvorfor validiteten og reliabiliteten vurderes høj 
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trukket en liste over inaktive selskaber i bygge- og anlægsbranchen (”Construction of building”) pr. 

31.12.2009, dvs. listen består af inaktive selskaber siden 31.12.2009 frem til dags dato (31.12.14). 

Listen er derefter sorteret, så den kun består af selskaber med omsætning, for derved at fravælge 

selskaber der benytter sig af ÅRL § 32 om fravalg af præsentation af nettoomsætningen i 

årsregnskabet.  

For at analysere selskaber med størst mulig aktivitet i bygge- og anlægsbranchen, er selskaber med 

størst mulig balancesum prioriteret højst. Da opgaven bygger på selskaber i bygge- og 

anlægsbranchen udfører byggeri, dele af byggeri, større renoveringer eller tilsvarende aktiviteter, 

har jeg gennemgået de største selskabers årsrapporter, for at identificere om de i virkeligheden kun 

yder rådgivning i forbindelse med byggerier. Hvis det er konstateret, at dette er tilfældet, er disse 

selskaber sorteret fra udvælgelsen. Det er derudover kontrolleret, at selskabernes årsrapporter er 

offentligt tilgængelige. Hvis det ikke har været tilfældet, er disse sorteret fra udvælgelsen. 

Efter gennemgang af listen for de ovenstående kriterier, er nedenstående selskaber udvalgt: 

 E. Pihl & Søn A/S (Pihl), CVR-nr. 33 03 71 12 

 Sjælsø Gruppen A/S (Sjælsø), CVR-nr. 89 80 19 15 

 Engsø Gruppen A/S (Engsø), CVR-nr. 27 58 19 94 

Der er indhentet offentlige tilgængelige koncernårsrapporter for perioden 2008 til 2012, hvorefter 

der er foretaget reformulering af egenkapital- balance- og resultatopgørelsen for koncernerne, jf. 

bilag 1-3. Formålet med dette er at klargøre de offentlige regnskaber til analysebrug. 

Rentabilitetsanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i koncerntallene. Selskabernes årsrapporter 

er underskrevet af store internationale revisionsselskaber og vurderes at have en kvalitet der gør 

dem valide og kan benyttes til analysebrug.  
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1.6 Målgruppe 

Målgruppen for indeværende afhandling er alle med et rimeligt kendskab til og forståelse for 

revision og regnskab, og som finder emnet interessant eller relevant for deres virke.  

1.7 Begrebsafklaring 

I indeværende afhandling skal ledelse defineres som den daglige ledelse, og hvor det er passende, 

den øverste ledelse. Den øverste ledelse defineres som bestyrelsen. 

Begrebet virksomhed og selskab betragtes som synonym. Dvs. virksomhed og selskab har samme 

betydning i opgaven.  

Den engelske betegnelse going concern og den danske fortsat drift er alment anvendt i det 

offentlige forum. I opgaven anvendes disse betegnelser i flæng.  

ÅRL: Årsregnskabsloven 

SL: Selskabsloven 

KL: Konkursloven 

ISA: International Standard on Auditing 

IAS: International Accounting Standard 

IAASB: International Auditing and Assurance Standard Board (indgår i IFAC) 

IASB: International Accounting Standard Board 

IFAC: International Federation of Accountants 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

FSR: Danske revisorer 
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2. Ledelsens og revisors ansvar i forhold til going concern 

I følgende afsnit vil jeg først analysere ledelsens ansvar i relation til dens vurdering af going 

concern forudsætningen. Dernæst vil jeg analysere revisors ansvar i relation til revisors vurdering af 

going concern forudsætningen.  

Going concern er den engelske betegnelse for fortsat drift. Begrebet er et udtryk for, at ledelsen 

udarbejder årsrapporten med den grundlæggende forudsætning, at virksomhedens drift formodes at 

fortsætte i en overskuelig fremtid, jf. ÅRL/IFRS. Virksomheden er således en going concern, 

medmindre ledelsen ønsker at opløse virksomheden eller stoppe aktiviteterne ved afvikling af 

selskabet eller aktiviteterne ved en solvent likvidation, eller hvis ledelsen ikke har andet realistisk 

alternativ hertil (insolvens konkurs), jf. ISA 570 afsnit 2.  

2.1 Ledelsens ansvar i relation til going concern 

Ved regnskabsaflæggelse skal ledelsen aflægge regnskab efter årsregnskabsloven (ÅRL) eller/og de 

internationale regnskabsstandarder (IAS). Nedenfor vil jeg analysere ledelsens ansvar i relation til 

going concern forudsætningen med udgangspunkt i årsregnskabsloven og de internationale 

regnskabsstandarder. 

2.1.1 Ledelsens vurdering af going concern  

I henhold til såvel årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger som IFRS, er going concern 

en grundlæggende forudsætning ved udarbejdelse af en virksomheds årsrapport. Ifølge ÅRL § 13, 

stk. 1, nr. 4, skal årsrapporten udarbejdes med den forudsætning, at ”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”. Overordnet kan driften af en aktivitet defineres som en virksomhed eller en 

del af en virksomhed, f.eks. en gren af en virksomhed.  I indeværende opgave defineres en aktivitet 

som en virksomhed.  

IASB’s begrebsramme (1989) for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber nævner også, at 

årsregnskabet skal som udgangspunkt udarbejdes med den forudsætning, at virksomheden fortsætter 

driften i en overskuelig fremtid, jf. IASB afsnit 23. Man antager derfor, at virksomheden hverken 

har til hensigt eller behov for at afvikle eller foretage væsentlige nedskæringer i driften. Hvis sådan 
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en hensigt eller behov foreligger, skal årsregnskabet udarbejdes på et andet grundlag, som ultimativt 

vil være som ”gone concern”, hvor aktiver og passiver typisk opgøres til realisationsværdier. 

I henhold til IAS 1, afsnit 25 samt IFRS for SMV fremgår, at ledelsen ved udarbejdelsen af 

årsregnskabet skal foretage en vurdering af, om virksomheden er i stand til at fortsætte som going 

concern. Ledelsen skal udarbejde årsregnskabet på going concern-basis, medmindre ledelsen vil 

indstille driften, likvidere virksomheden eller ikke har andet valg end at gøre dette. Bliver ledelsen i 

sin vurdering heraf opmærksom på væsentlige forhold eller begivenheder, som kan true 

virksomhedens evne at fortsatte driften, skal dette oplyses i årsrapporten, jf. IAS 1 afsnit 25. 

Forudsætningen om going concern er derudover nævnt i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-

virksomheder i afsnit 3.3.1. 

Ifølge Bisgaard (2013) skal ledelsens vurdering af going concern foretages på det tidspunkt, hvor 

ledelsen godkender årsrapporten, dvs. på det tidspunkt ledelsen underskriver ledelsespåtegningen. 

Bisgaard anfører, at dette gælder både efter de internationale standarder samt de danske (Bisgaard 

2013: 2). Seehausen (2009) vurderer derimod ikke, at den tidsmæssige placering af ledelsens 

vurdering af going concern forudsætningen fremgår nogen steder i ÅRL, IASB’s begrebsramme ej 

heller i EU’s 4. regnskabsdirektiv. Derimod er han enig i, at ledelsens vurdering som udgangspunkt 

skal foretages på tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten (Seehausen 2009: 5). 

Det fremgår dog af selskabsloven
2
, at et kapitalselskabs ledelse skal påse, at ”kapitalselskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde 

kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder”. Desuden er 

ledelsen til enhver tid forpligtet til at vurdere kapitalselskabets økonomiske situation og sikre, at det 

tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt, jf. SL § 115, nr. 5, § 116, nr. 5 og § 118, stk. 2. 

Således er det ifølge SL ikke tilstrækkeligt, at ledelsen kun foretager going concern vurderingen én 

gang årligt, f.eks. ved regnskabsaflæggelsen.  

                                                 

2
 Selskabsloven gælder for aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). I loven omtales selskaber som 

kapitalselskaber 
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Desuden skal ledelsen i selskabet løbende være opmærksom på, om kapitalselskabet befinder sig i 

en kapital tabs situation. En kapital tabs situation foreligger, hvis selskabets egenkapital udgør 

mindre end halvdelen af den tegnede virksomhedskapital, eller hvis selskabets egenkapital udgør 

mindre end 62.500 kr. Hvis selskabet befinder sig i en kapital tabs situation, skal der afholdes 

generalforsamling senest 6 måneder efter at kapital tabs situationen blev konstateret, hvor ledelsen 

skal redegøre for selskabets økonomiske stilling, og om nødvendigt, stille forslag til hvilke 

foranstaltninger der bør træffes, jf. SL § 119.  

Det er altså ledelsens ansvar at vurdere, om årsrapporten kan aflægges på going concern-basis, 

senest når ledelsen underskriver ledelsespåtegningen. Men dette er ikke ensbetydende med, at det er 

tilstrækkeligt kun at foretage vurderingen på dette tidspunkt, idet ledelsen er forpligtet til løbende at 

vurdere om kapitalselskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til driften samt om 

kapitalselskabet befinder sig i en kapital tabs situation. 

2.1.2 Tidshorisonten for ledelsens vurdering af going concern 

IAS 1 afsnit 26 foreskriver, at ledelsen ved vurderingen af, om going concern forudsætningen er 

opfyldt, skal tage hensyn til alt tilgængeligt materiale om fremtiden. Vurderingen skal omfatte en 

periode, der i det mindste skal strække sig 12 måneder frem gerne mere, regnet fra balancedagen. 

Dette fremgår ligeledes af regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomhedet afsnit 3.3.1. 

I forbindelse med ledelsens vurdering af going concern, skal der således anvendes en tidshorisont 

på mindst 12 måneder fra regnskabsårets afslutning. Denne tidshorisont er gældende efter både den 

internationale regulering samt den danske (Bisgaard 2013: 2). 

I forbindelse med going concern vurderingen, nævner ISA 570, afsnit 5, nogle faktorer, der kan 

have betydning for ledelsens vurdering, f.eks.: 

- Graden af usikkerhed i forbindelse med udfaldet af en begivenhed eller forhold. Jo længere 

ud i fremtiden udfaldet forventes, jo større er usikkerheden om udfaldets karakter  

- Virksomhedens størrelse og kompleksitet. Usikkerheden om et udfalds karakter stiger i takt 

med størrelsen og kompleksiteten af virksomheden   

- Arten af og forholdende omkring virksomhedens drift, herunder påvirkning af eksterne 

faktorer 
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I forbindelse med tidshorisonten for ledelsens going concern vurdering, er det vigtigt at have in 

mente, at ledelsens vurdering bygger på viden og forudsætninger, som ledelsen besidder, når den 

sidste vurdering foretages, dvs. på tidspunktet for ledelsens godkendelse af årsrapporten, som er når 

ledelsespåtegningen dateres. Ledelsen skal således foretage en vurdering af fremtidige og efter 

sagens natur usikre udfald af begivenheder, hvorfor efterfølgende begivenheder kan være 

inkonsistente med ledelsens tidligere vurdering på tidspunktet for godkendelsen af årsrapporten. 

2.1.3 Begivenheder efter balancedagen 

Ved begivenheder efter balancedagen forstås begivenheder, der indtræffer i perioden mellem 

balancedagen og det tidspunkt, hvor årsrapporten godkendes til offentliggørelse, jf. IAS 10 afsnit 3.  

Der kan indtræffe begivenheder i perioden mellem balancedagen og det tidspunkt, hvor 

årsrapporten godkendes af selskabets ledelse, som kan kræve overvejelse om, hvorvidt 

virksomheden kan fortsætte som going concern. Et eksempel på sådan en begivenhed kunne være, 

at en meget stor kunde, som klientvirksomheden er afhængig af, uventet går konkurs i starten af det 

nye regnskabsår med det resultat, at et betydeligt tilgodehavende må anses for tabt eller væsentligt 

forringet. I dette tilfælde indikerer kundens konkurs, at tabet eksisterede ved regnskabsårets 

afslutning, hvorfor det ville være nødvendigt at foretage en nedskrivning af tilgodehavendet i 

regnskabet. Hvis tilgodehavendet ikke bliver nedskrevet, ville posten ikke fremstå rigtig og ville 

dermed ikke give et retvisende billede af årsrapporten.  

Selskabets ledelse har dog pligt til at aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling. Såfremt der identificeres begivenheder efter 

balancedagen, der har indvirkning på den indregnede balance, eller selskabets fremtidige 

økonomiske stilling, er det vigtigt, at regnskabslæser bliver bekendt med begivenheden, da flere 

regnskabslæsere træffer beslutninger på baggrund af oplysninger, der offentliggøres i årsrapporten. 

Den regnskabsmæssige behandling af begivenheder efter balancedagen er bl.a. reguleret i IAS 10, 

ÅRL §§ 13, 33 og 48 (Fedders & Steffensen 2012: 398). Ifølge IAS 10 afsnit 3, defineres 

begivenheder efter balancedagens afslutning som begivenheder, gunstige og ugunstige, som opstår 

mellem regnskabsårets afslutning og det tidspunkt, hvor årsregnskabet godkendes til 

offentliggørelse. 
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Begivenheder efter balancedagen opdeles i følgende to kategorier
3
: 

- regulerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som giver ny viden om forhold, 

der eksisterede på balancedagen, og 

- ikke-regulerende begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der vedrører forhold eller 

situationer opstået efter balancedagen. 

Ifølge IAS 10 afsnit 8, skal selskaber indregne virkningen af regulerende begivenheder i 

årsrapporten, selv om begivenhederne indtræffer efter balancedagen. Dvs. hvis der efter 

balancedagen opstår begivenheder, som væsentligt ændrer de indregnede regnskabsposter i 

årsregnskabet, skal der foretages reguleringer af de påvirkede poster, således at regnskabsposten 

fremstår rigtigt i årsregnskabet og afspejler det retvisende billede. F.eks. hvis det viser sig, at en 

virksomhed mod forventning taber en retssag i starten af det nye regnskabsår, vil det medføre at de 

må regulere regnskabet ved at lave en hensættelse i regnskabet. 

Ikke-regulerende begivenheder skal som hovedregel ikke indregnes. F.eks. hvis markedsværdien af 

en investering falder i tidspunktet mellem balancedagen og tidspunktet for godkendelse, skal 

begivenheden ikke reguleres i regnskabet. Dog skal det indregnes, hvis selskabet ikke længere 

opfylder betingelserne for at være en going concern, jf. IAS 10 afsnit 21.  

Ifølge ÅRL § 99 skal ledelsen oplyse betydelige hændelser, som er indtruffet efter balancedagen i 

ledelsesberetningen, hvorfor det må antages, at selv om en begivenhed ikke er regulerende, så skal 

den oplyses i ledelsesberetningen, hvis den altså er væsentlig, jf. ÅRL § 12.  

Hvis ledelsen efter balancedagen beslutter at afvikle virksomheden eller at ophøre med sin drift 

eller ledelsen vurderer det urealistisk, at virksomheden kan fortsætte driften, må årsrapporten ikke 

udarbejdes ud fra en forudsætning om going concern, jf. IAS 10 afsnit 14.  

Tilsvarende fremgår af IAS 10 afsnit 15, at en kraftig nedgang i det driftsmæssige resultat og den 

finansielle stilling efter regnskabsårets afslutning, kan indikere et behov for at vurdere om going 

concern forudsætningen stadig er relevant for virksomheden.  

                                                 

3
 IAS 10, afsnit 3 
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Svigter forudsætningen om fortsat drift, kræver IAS 10, at årsregnskabet skal udarbejdes under 

hensyntagen hertil, uanset om hele eller dele af begivenheden indtræffer efter balancedagen. Der 

skelnes således ikke mellem regulerende og ikke-regulerende begivenheder i disse tilfælde. Følgelig 

anses en svigtende going concern forudsætning altid som en regulerende begivenhed. 

Årsregnskabslovens regler om begivenheder efter balancedagen svarer i stort omfang til IAS 10. 

F.eks. svarer ÅRL § 13 om periodisering til de samme regler om regulerende og ikke-regulerende 

forhold i IAS 10 (Fedders & Steffensen 2012: 408). Kravet om periodisering i ÅRL skal ses i 

sammenhæng med § 33, stk. 3, som foreskriver, at ”ved indregning og måling af aktiver og 

forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der 

fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter 

forhold, der er opstået på balancedagen”.  

Årsregnskabsloven kræver desuden, at såfremt forudsætningen om fortsat drift ikke er opfyldt på 

regnskabsaflæggelsestidspunktet, skal årsrapporten aflægges under hensyn hertil, selvom den 

bristende forudsætning indtræffer efter balancedagen. Denne fortolkning bygger på ÅRL §§ 11-12, 

hvor det fremgår, at årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugers 

økonomiske beslutninger. Hvis der ikke er taget højde for en bristet forudsætning om going 

concern, vil regnskabet være misvisende og vildledende for regnskabsbruger (Fedders & Steffensen 

2012: 408).  

Dertil kræver IAS 10, at væsentlige oplysninger om begivenheder efter balancedagen skal oplyses i 

regnskabet. I forhold til IAS kræver ÅRL, at disse oplysninger skal oplyses i ledelsesberetningen, 

som ikke er en del af selve regnskabet. Ifølge ÅRL § 99, stk. 1, nr. 5, skal ledelsesberetningen 

omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter balancedagen.   

2.1. Delkonklusion af ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at aflægge årsrapporten og dermed ansvaret for at årsrapporten er 

retvisende. Ved aflæggelse af årsrapporten antages, at den aflægges med udgangspunkt i going 

concern, medmindre ledelsen vil indstille driften. I dette tilfælde skal årsrapporten aflægges under 

hensyntagen hertil. 

Ved vurderingen af going concern forudsætningen, skal ledelsen anvende en tidshorisont på mindst 

12 måneder fra balancedagen, hvilket rækker ud over tidspunktet for ledelsens godkendelse af 
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årsrapporten. Dette indebærer, at ledelsen også skal inddrage fremtidige forventninger til going 

concern vurderingen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ledelsens vurdering 

baseres på fremtidige og derfor usikre udfald af begivenheder eller forhold. Graden af usikkerhed i 

forbindelse med et udfald stiger jo længere ud i fremtiden udfaldet finder sted, hvorfor en 

efterfølgende begivenhed kan resultere i et udfald, som ikke er konsistent med en tidligere 

vurdering. Ledelsens going concern vurdering er således baseret på oplysninger, som ledelsen 

havde til rådighed, når vurderingen blev foretaget, dvs. når ledelsen godkendte årsrapporten. 

2.2 Revisors ansvar i relation til going concern 

I dette afsnit beskrives først revisors ansvar i forbindelse med hans vurdering af going concern 

forudsætningen og dernæst revisors rapporteringsmuligheder herom.  

2.2.1 Revisors vurdering af going concern  

Når revisor erklærer sig om et regnskab, skal han tage udgangspunkt i den internationale 

revisionsstandard ISA, den danske revisorlov samt de øvrige reguleringer på området.   

I revisionsstandarden om fortsat drift, ISA 570 afsnit 6, fremgår, at det er revisors ansvar at ”opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om 

fortsat drift ved udarbejdelse og aflæggelse af regnskabet er passende”. Derudover er det revisors 

ansvar at ”konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med 

væsentlig usikkerhed”.  

Af 2. pkt. i afsnit 6 fremgår, at dette ansvar foreligger, selv om den anvendte begrebsramme, som er 

anvendt til at aflægge regnskabet, ikke specifikt kræver, at den daglige ledelse foretager en going 

concern vurdering. Dvs. selv om den regulering eller lovgivning, som ledelsen aflægger regnskab 

efter ikke kræver, at ledelsen skal foretage en going concern vurdering, skal revisor altid vurdere 

om regnskabet kan aflægges på going concern-basis.  

Det fremgår desuden ISA 570 afsnit 9, at revisors mål er at: 

- opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om 

fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet er passende, at 
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- konkludere – på grundlag af det opnåede revisionsbevis – hvorvidt der eksisterer væsentlig 

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

virksomhedens evne at fortsætte driften, og at 

- fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

Standarden pålægger således revisor tre overordnede ansvarsområder i relation til going concern. 

Det første ansvarsområde relaterer sig til hvorvidt going concern forudsætningen er tilstedet. Det 

andet ansvarsområde relaterer sig til tilstedeværelsen af going concern problemer og - underforstået 

- tilstrækkeligheden af sådanne eventuelle oplysninger i årsrapporten. Det tredje ansvarsområde 

vedrører konsekvenserne for revisors erklæring, som relaterer sig, hvilken betydning 

revisionspåtegningen har for klientvirksomheden (Seehausen 2009: 6).  

Standarden kræver, at når revisor udfører risikovurderingshandlinger (som krævet i ISA 315 afsnit 

5), skal han overveje, om der er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne af at fortsætte driften. Derudover skal revisor under hele revisionen være 

opmærksom på begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne at 

fortsætte driften, jf. ISA 570 afsnit 10-11.  

Ifølge standarden er det ikke tilstrækkeligt, at revisor foretager sin vurdering af going concern 

forudsætningen ved afgivelsen af revisionspåtegningen. Revisor skal således under hele 

revisionsprocessen være opmærksom på going concern problemer, dvs. i hele planlægning-, 

udførelses-, afslutnings- og rapporteringsfasen.  

2.2.2 Tidshorisonten for revisors vurdering af going concern 

Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne at fortsætte driften, er en vigtig del af 

revisors vurdering af going concern forudsætningen. Derfor kræves det, at revisor skal tage stilling 

til ledelsens vurdering af virksomhedens evne at fortsætte driften. I sin stillingstagen, skal revisor 

afdække samme tidsperiode som ledelsen, hvilket er mindst 12 måneder fra balancedagen. Hvis 

ledelsen har anvendt en periode på mindre end 12 måneder, skal revisor anmode den daglige ledelse 

om at forlænge vurderingsperioden til 12 måneder, jf. ISA 570 afsnit 13.  
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Figur 1 Tidslinje for revisors vurdering af going concern forudsætningen. Kilde: egen tilvirkning 

Ved revisors stillingstagen til ledelsens vurdering af going concern, skal revisor overveje, om 

ledelsens vurdering omfatter al relevant information, som revisor er blevet bekendt med i løbet af 

revisionen, jf. ISA 570 afsnit 14. Revisor skal altså sikre, at al information som revisor har 

indsamlet i løbet af revisionen er afspejlet i årsrapporten.  

Derudover foreskriver standarden, at revisor skal forespørge ledelsen, om den har kendskab til 

begivenheder eller forhold, der ligger ud over den daglige ledelses vurderingsperiode, som kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften, jf. afsnit 15. Revisor skal således ikke 

udføre andre revisionshandlinger til at identificere betydelige going concern problemer, der ligger 

ud over ledelsens vurderingsperiode på 12 måneder, jf. ISA 570 A14.  

Såfremt ledelsen eller revisor identificerer væsentlige usikkerheder, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte som going concern, skal revisor foretage yderligere 

revisionshandlinger for at fastslå, om der er væsentlig usikkerhed herom eller ej, jf. ISA 570 afsnit 

16. I tilfælde heraf skal revisor bl.a.: 

- gennemgå ledelsens planer for fremtidige handlinger baseret på dens going concern 

vurdering, 

- indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at bekræfte eller afvise, om der er væsentlig 

usikkerhed, herunder overveje indvirkningen og gennemførligheden af ledelsens eventuelle 

planer  

I afsnit 3.1 og 3.2 analyseres indikationer på going concern problemer og hvilke 

revisionshandlinger revisor skal udføre for at afdække going concern risikoen.   

Revisors vurdering af going concern baseres på oplysninger der er til rådighed på tidspunktet, når 

revisor afgiver sin revisionspåtegning. Men det er ikke kun historiske forhold der indgår i revisors 

vurdering af going concern forudsætningen.  Eftersom der anvendes et tidsrum på minimum 12 

Regnskabsår

Tid

31.12.X1 31.12.X2 31.12.X3

Tidshorisonten for going concern

Årsregnskab X2 aflægges og 

revisionspåtegning underskrives
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måneder fra balancedagen, bliver revisor nødt til at inddrage forventede fremtidige forhold i sin 

vurdering.  

Selv om revisor inddrager fremtidige forventede forhold, så kan revisor ikke forudse alle fremtidige 

forhold, der kan medføre, at en virksomhed bliver nødt til at ophøre som going concern. Derfor kan 

en manglende henvisning i revisors erklæring til usikkerhed om fortsat drift ikke anskues som en 

garanti for virksomhedens evne til at fortsætte driften 12 måneder fra balancedagen, jf. ISA 570 

afsnit 7. 

Revisors going concern vurdering er et vigtigt element i, hvorvidt regnskabet giver et retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske situation. Revisors vurdering indgår bl.a. som en del af 

beslutningsgrundlaget for flere af virksomhedens nøgleinteressenter, heriblandt nuværende og 

potentielle investorer, bankens långivning, leverandører, offentlige myndigheder osv. Derfor er 

revisors konklusion i revisionspåtegningen af stor betydning for både klientvirksomheden selv samt 

interessenterne. 

2.2.3 Revisors rapportering om going concern 

Revisionspåtegningen er revisors rapporteringskanal til interessenter og offentligheden generelt. 

Som beskrevet i indledningen har revisor været udsat for meget kritik i offentligheden i kølvandet 

af finanskrisen. Måske særligt i de tilfælde, hvor interessenter har lidt økonomiske tab grundet 

konkurser. Derfor har offentligheden en særlig interesse for revisionspåtegningen, hvorfor den bør 

have høj prioritet. 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvilke rapporteringsmuligheder revisor har, dvs. hvordan og hvad 

kan revisor rapportere til offentligheden mht. going concern forudsætningen. 

Ifølge ISA 570 afsnit 17, skal revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkludere, om 

der er væsentlige usikkerheder i relation til begivenheder eller forhold, der enkeltvis eller samlet, 

kan rejse betydelige tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften. I praksis kan det dog være 

vanskeligt at afgøre, hvorvidt en usikkerhed er væsentlig eller ej.  

Hverken årsregnskabsloven eller IFRS definerer helt præcist, hvad der forstås ved væsentlig 

usikkerhed. Men ISA 570 afsnit 17 foreskriver, at man ved vurderingen af, om en usikkerhed er 

væsentlig eller ej, skal tage hensyn til såvel sandsynligheden for, at begivenheden vil indtræffe, 
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samt effekten af begivenheden, hvis den indtræffer. Det er tale om en væsentlig usikkerhed, hvis 

omfanget af den potentielle effekt er så stor, at det er nødvendigt at nævne arten og effekten af 

usikkerheden, for at årsrapporten ikke skal være misvisende, dvs. hvis omtalen kan have betydning 

for regnskabsbrugers beslutningstagen.  

Nedenstående tabel giver overblik over, hvilke rapporteringsmuligheder revisor har i 

revisionspåtegningen. Tabellen viser forskellige indvirkninger på revisionspåtegningen, hvis revisor 

ønsker at fremhæve forhold eller revisor er uenig med ledelsen vedr. going concern forudsætningen.  

 

Tabel 1 Kilde: egen tilvirkning med udgangspunkt i erklæringsvejledningen fra 17. april 2013 og ISA 570 afsnit 18-21 

 

Revisors rapportering om going concern

Tilstrækkelig Utilstrækkelig

Relevant valg 

(revisor enig med 

ledelsen)

Supplerende 

oplysninger 

vedrørende 

forhold i 

regnskabet

 

Konklusion uden 

forbehold

Forbehold for 

manglende 

oplysninger

Konklusion med 

forbehold eller 

afkræftende 

konklusion

Ikke relevant valg 

(revisor uening 

med ledelsen)

Forbehold for 

fortsat drift

Afkræftende 

konklusion

Forbehold for 

fortsat drift og 

forbehold for 

manglende 

oplysninger

Afkræftende 

konklusion

Ledelsen IKKE 

valgt going 

concern som 

regnskabsprincip

Relevant valg 

(revisor enig med 

ledelsen)

Væsentlig usikkerhed om 

fortsat drift

Omtale af usikkerhed i årsregnskabet

Ledelsen valgt 

going concern 

som regnskabs-

princip

Supplerende oplysninger vedrørende 

forhold i regnskabet

 

Konklusion uden forbehold



Side 22 af 122 

 

I forhold til ovenforstående tabel, skal revisor tage forbehold i følgende situationer:  

- Hvis revisor er enig med ledelsen om, at going concern kan anvendes som regnskabsprincip, 

men ledelsen ikke giver fyldestgørende oplysninger i årsregnskabet om væsentlig 

usikkerhed om fortsat drift. Denne situation kræver, at revisor skal tage forbehold for 

manglende oplysninger, ved enten at udtrykke en konklusion med forbehold eller en 

afkræftende konklusion, jf. ISA 570 afsnit 20. Der skal udtrykkes en konklusion med 

forbehold, hvis årsregnskabet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om usikkerheden 

vedrørende fortsat drift, hvorimod en afkræftende konklusion er relevant, hvis årsregnskabet 

ingen oplysninger indeholder om denne usikkerhed, jf. ISA 570 A23 og A24, ISA 705 afsnit 

7 og 8 og erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 1.   

- Hvis revisor er uenig med ledelsen om, at regnskabet kan aflægges under forudsætning om 

going concern. I denne situation skal revisor tage forbehold for fortsat drift og afgive en 

afkræftende konklusion, jf. ISA 570 afsnit 21 og erklæringsbekendtgørelse § 6, stk. 2, nr. 4.  

Revisor skal afgive en afkræftende konklusion uanset om årsregnskabet omtaler usikkerhed 

om fortsat drift eller ej, jf. ISA 570 A25-A26. 

- Hvis revisor tager forbehold, skal det fremgå tydeligt af revisionspåtegningen under et 

særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold”, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1 

Ifølge tabellen skal revisor afgive supplerende oplysninger i følgende tilfælde: 

- Hvis revisor er enig med ledelsen om, at going concern kan anvendes som regnskabsprincip 

og usikkerheden vedrørende fortsat drift er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, jf. ISA 570 

afsnit 19 og A21. Revisor skal give supplerende oplysninger, når han anser det som 

nødvendigt at henvise til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i 

ledelsesberetningen, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1. Således skal revisor henlede 

regnskabslæsers opmærksomhed på væsentlige regnskabsmæssige forhold, som kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften. 

-  Hvis regnskabet ikke er aflagt efter going concern princippet og revisor er enig med ledelsen 

herom. Hvis årsregnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om, at regnskabet ikke 
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aflægges efter going goncern forudsætningen, bør revisor medtage supplerende oplysninger 

for at gøre regnskabslæser opmærksom på dette, jf. ISA 570 A26.  

- Hvis revisor afgiver supplerende oplysninger vedr. fortsat drift, skal oplysningerne i de to 

nævnte situationer i tabellen gives under overskriften ”Supplerende oplysninger vedr. 

forhold i regnskabet”, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 4. 

I revisors vurdering af, om usikkerheden vedr. fortsat drift er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, 

skal revisor fastslå, om årsregnskabet 

- på fyldestgørende måde beskriver de begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl 

om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og ledelsen planer for at håndtere disse 

begivenheder eller forhold, og  

- klart anfører, at der er væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, som kan 

rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte, og at den derfor kan blive ude 

af stand til at realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under den normale drift
4 

Når revisor vurderer tilstrækkeligheden af de angivne oplysninger, skal han overveje, hvorvidt 

oplysningerne tydeligt gør brugeren opmærksom på risikoen for, at virksomheden ikke kan 

fortsætte med at realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under normal drift. Oplysninger 

om usikkerheden vedrørende fortsat drift, vil i praksis være omtalt i noterne. I princippet er det uden 

betydning, hvorvidt denne usikkerhed er omtalt i ledelsesberetningen, idet ledelsesberetningen ikke 

er omfattet af selve revisionen (medmindre der undtagelsesvis er lovkrav herom). Dog skal revisor 

udtale sig om ledelsesberetningen, som baseres på et konsistenstjek ved en gennemlæsning af 

ledelsesberetningen, hvor revisor skal identificere eventuelle væsentlige uoverensstemmelser med 

det reviderede regnskab. Revisor skal bl.a. fokusere på, hvorvidt ledelsesberetningen overholder de 

af årsregnskabslovens krævede oplysninger og at den ikke giver et vildledende eller forkert billede 

af virksomheden. Ifølge erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 7 og tilhørende erklæringsvejledning, 

kan ledelsesberetningen enten være i uoverensstemmelse med årsregnskabet (hvis usikkerheden 

hverken er tilstrækkeligt omtalt i ledelsesberetningen ej heller i årsregnskabet) eller indeholde 

                                                 

4
 ISA 570, afsnit 18 
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væsentlige fejl og mangler (hvis usikkerheden er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, men ikke i 

ledelsesberegningen). Dvs. hvis der er usikkerhed om fortsat drift og denne usikkerhed ikke er 

tilstrækkeligt omtalt i ledelsesberetningen, skal dette omtales i revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen (Bisgaard 2013: 5).  

2.2.4 Revisors ”going concern-barriere” 

Som beskrevet afgiver revisor en erklæring på, at der med høj grad af sikkerhed kan siges, at 

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling, hvorfor det ikke burde 

overraske nogen, at revisors afgivelse af en blank påtegning ikke kan betragtes som en garanti for, 

at virksomheden kan fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen. Dog er det nogle 

regnskabsbrugers forventning, at hvis revisor i sin påtegning ikke henviser til en usikkerhed vedr. 

going concern, betragtes dette som en garanti for, at virksomheden er going concern. Dermed kan 

der blive skabt en forventningskløft ml. regnskabsbruger og den ydelse revisor leverer. 

Vurderingen af, hvorvidt revisor i forsvarligt omfang har taget forbehold eller givet supplerende 

oplysninger omkring going concern i revisionspåtegningen, er en vurdering af, om revisor har 

forudset begivenheder eller forhold, som revisor med rimelighed kunne forventes at have forudset 

på tidspunktet, da revisor afgav revisionspåtegningen (Bisgaard & Seehausen 2013: 5).  

Figur 2 viser ”going concern-barrieren”, dvs. den barriere som opstår som følge af konflikten 

mellem det forhold, at revisor på den ene side skal foretage sin endelige going concern vurdering på 

erklæringstidspunktet, og på den anden side at revisor skal anvende en tidshorisont på mindst 12 

måneder efter balancedagen og derfor inddrage fremtidige forhold. 
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Figur 2 Revisors ”going concern-barriere”. Kilde: Bisgaard & Seehausen 2013: 6 

”Going concern-barrieren” kan betragtes som en ”mur”, som hindrer revisor i at se ind i fremtiden 

og dermed afskærer revisor i at forudse begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne at fortsætte driften i en overskuelig fremtid. ”Murens” højde vil variere fra 

virksomhed til virksomhed, hvor f.eks. gode interne kontroller, gode budgetprocedurer og stabile 

forretningsomgivelser vil sænke højden. Derimod vil højden på ”muren” være høj, hvis 

virksomheden opererer i ustabile og omskiftelige miljøer med hyppige markedsændringer. Desuden 

kan ”murens” højde variere regnskabsår til regnskabsår grundet generelle markedsforhold. Et godt 

eksempel herpå er finanskrisen, som medførte at højden på ”muren” blev væsentlig højere for de 

fleste virksomheder, som gjorde det væsentlig sværere for revisor at vurdere ledelsens vurdering af 

going concern forudsætningen (Bisgaard & Seehausen 2013: 6). 

Ifølge figur 2, kan der opstå to typer af begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne til at fortsætte driften, efter at revisor har underskrevet revisionspåtegningen: 

- Forudsigelige begivenheder eller forhold: Forudsigelige begivenheder eller forhold vedrører 

begivenheder eller forhold, som revisor med rimelighed forventes at kunne forudse på 

tidspunktet for afgivelse af revisionspåtegningen. Eksempel herpå kunne være, at en 

virksomhed skal forhandle nye kreditfaciliteter med banken, som kan have stor betydning 

om virksomheden kan finansiere driften. Det forventes altså af revisor, at han i lignende 

situationer vil gøre sig nogle overvejelser omkring forholdet og hvis nødvendigt, udtrykke 

det i revisionspåtegningen. 
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- Ikke-forudsigelige begivenheder eller forhold: Det forventes derimod ikke af revisor, at han 

skal være i stand til at forudse ikke-forudsigelige begivenheder eller forhold på 

afgivelsestidspunktet. Eksempel herpå kan være uforudset markedsudvikling, hvor f.eks. 

efterspørgslen pludselig falder markant og dermed påvirker værdiansættelsen af 

ejendomme/projekter, som medfører store nedskrivninger. Eller at det pga. pludselige 

markedsændringer gøres nærmest umuligt at låne penge fra banken 

Som nævnt hindrer ”barrieren” revisor i at se ind i fremtiden. Jo længere ind i fremtiden man 

kigger, jo større bliver mængden af ikke-forudsigelige begivenheder sammenlignet med tidspunktet 

for afgivelsen af revisionspåtegningen. Samtidig bliver de forudsigelige begivenheder mindre og 

mindre forudsigelige efter afgivelsestidspunktet, da usikkerheden jo øges, jo længere ind i fremtiden 

man kigger. Forskellen mellem de forudsigelige og ikke-forudsigelige begivenheder er således 

usikkerheden om udfaldet af forudsigelige begivenheder, hvilket er illustreret med de stiplede linjer 

i figur 2. 

Ifølge Bisgaard & Seehausen (2013) vil ”murens” højde variere fra virksomhed til virksomhed og 

regnskabsår til regnskabsår. Hertil kommer, at hældningen på de stiplede linjer kan variere fra 

virksomhed til virksomhed og regnskabsår til regnskabsår og midt inde i et regnskabsår. Derfor kan 

hældningen på linjerne ændre sig dramatisk inden for meget kort tid, hvis der indtræffer væsentlige 

begivenheder eller forhold (Bisgaard & Seehausen 2013: 6). 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at revisor balancerer på en knivsæg, hvor han på den ene side 

skal tage hensyn til rollen som ”samfundets vagthund” og på den anden side skal han tage hensyn til 

virksomhedens eksistens. Hvis revisor tager forbehold for going concern ”for en sikkerheds skyld”, 

så mister regnskabet informationsværdi og sender de forkerte signaler, som kan medføre at 

virksomheden går konkurs, selv om det kunne eller burde være undgået. Derfor må det afgørende 

være, at revisor objektivt og uafhængighed skal sikre, at al relevant information er med i 

årsrapporten og at det tydeligt fremgår, hvilket grundlag revisor bygger sin konklusion på (Gimsing 

2009: 1).  
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2.2.5 Delkonklusion af revisors ansvar 

På lige fod som ledelsen, laver revisor en going concern vurdering på et bestemt tidspunkt som 

baseres på fremtidige og ifølge sagens natur usikre udfald af begivenheder eller forhold. 

Årsrapporten er et øjebliksbillede af historiske regnskabstal. Revisor skriver under på, at 

årsrapporten i al væsentlighed er retvisende for virksomhedens tilstand på balancedagen, og det gør 

han med udgangspunkt i al kendt information frem til underskrivelsestidspunktet. Hvad der 

efterfølgende sker, kan man kun spå om. Det er altid ledelsens opgave at løbende kommunikere 

væsentlige begivenheder eller forhold, der kan have betydning for regnskabslæser ud til 

offentligheden, samt eventuelt at træffe beslutning om at indstille aktiviteten inden kreditorerne 

lider tab.  

Men revisor skal selvfølgelig ikke kun basere sin vurdering af going concern forudsætning på 

historiske forhold, idet han skal erklære, at virksomheden kan fortsætte i en tidshorisont på mindst 

12 måneder fra balancedagen. Denne tidshorisont rækker ud over tidspunktet for afgivelse af 

revisionspåtegningen, hvorfor revisor også skal inddrage forventede fremtidige forhold i going 

concern vurderingen. 

Da revisor foretager en vurdering af fremtidige og ifølge sagens natur usikre forhold, kan en 

manglende henvisning i revisionspåtegning om usikkerhed om going concern, ikke betragtes som 

en garanti for, at virksomheden er i fortsat drift næste regnskabsperiode. Vurderingen af, hvorvidt 

revisor i forsvarligt omfang har taget forbehold eller givet supplerende oplysninger omkring going 

concern i revisionspåtegningen, er en vurdering af, om revisor har forudset begivenheder eller 

forhold, som revisor med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet, da revisor 

afgav revisionspåtegningen. Dette kom til udtryk i revisors ”going concern-barriere”, som hindrer 

revisor i at se ind i fremtiden og dermed afskærer revisor i at forudse begivenheder eller forhold, der 

kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften i en overskuelig fremtid  
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3. Going concern risikoen i revisionsprocessen  

Indeværende afsnit beskriver først, hvilke faresignaler revisor skal være opmærksom på i relation til 

going concern forudsætningen samt hvordan revisor skal forholde sig til eventuelle faresignaler. 

Derudover analyseres revisors håndtering af going concern risikoen i revisionsprocessen. 

3.1 Indikationer på going concern problemer  

Vurderingen af going concern forudsætningen kan være udfordrende med mange facetter og uden et 

resultat med to streger under. Der er mange forskellige symptomer på going concern problemer, 

men overordnet kan man dele disse i to typer: de kvantitative faktorer, der kan måles i kroner og 

nøgletal, og de kvalitative faktorer, der ikke fremgår af regnskabet, men som alene eller sammen 

har en væsentlig betydning for revisors going concern vurdering (Lumby & Møller 1998: 5).   

Når en virksomhed kommer i økonomisk uføre, er det som regel ikke kun én begivenhed eller ét 

forhold som er årsag hertil, men en kombination af flere kvantitative og kvalitative elementer, som 

giver virksomheden udfordringer.  

Nutidens samfund er hurtigt skiftende og virksomhederne opererer i en global økonomi, hvilket 

stiller store krav til den daglige ledelse for løbende at være ajour med udviklingen i virksomhedens 

interne og eksterne omgivelser. Derfor kan en going concern vurdering ikke alene baseres på de 

kvantitative faktorer, men må også tage udgangspunkt i de kvalitative elementer, dvs. 

virksomhedens interne og eksterne omgivelser. Revisor skal således lave en helhedsvurdering af 

virksomhedens muligheder for at tjene penge og dermed være i fortsat drift i en overskuelig fremtid 

(Lumby & Møller 1998: 5).  

ISA 570 afsnit A2 giver en række eksempler på begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig 

tvivl om forudsætningen om fortsat drift. Standarden opdeler forholdende i tre overordnede forhold; 

økonomiske forhold, driftsforhold og andre forhold. Som eksempel nævnes negativ egenkapital, 

negative pengestrømme fra driften, ugunstige økonomiske nøgletal, manglende evne at opnår 

finansiering til vigtige investeringer, verserende retssager m.m. I følgende afsnit gennemgås enkelte 

forhold, som efter min opfattelse kan give anledning going concern udfordringer, som revisor bør 

være særlig opmærksom på. 
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3.1.1 Kvantitative faktorer 

Når revisor laver regnskabsanalytisk revision, vil han typisk udarbejde nøgletal der viser 

udviklingstendenser og udviklingshastigheder i klientvirksomheden. En regnskabsanalyse kan med 

fordel indeholde en beskrivelse af 1) likviditeten, 2) aktiviteten, 3) rentabiliteten, 4) soliditeten og 

5) finansieringen (Lumby & Møller 1998: 6). Det er vigtigt, at revisor har en forventning til den 

fremtidige udvikling i nøgletallene, for derved at vurdere tilstrækkeligheden af going concern 

forudsætningen. 

Et af de første kvantitative udslag, der kan indikere going concern problemer, er fald i rentabiliteten, 

hvilket kan indikere at virksomheden ikke tjener nok penge til at sikre den fremtidige udvikling, 

herunder sikring af fremtidige investeringer vha. selvfinansiering i f.eks. driftsaktiver. En 

kombination mellem faldende rentabilitet og evt. regnskabsmæssige underskud, er en væsentlig, 

men ikke afgørende faktor i revisors vurdering af going concern forudsætningen (Lumby & Møller 

1998: 7).  

En anden meget vigtig kvantitativ faktor er virksomhedens likviditet. Når man vurderer en 

virksomheds likviditet, kan man hente inspiration i konkurslovens § 17, stk. 2, som siger, at ”En 

skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, 

medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående”. Bestemmelsen antages at 

beskrive en virksomhed i alvorlige likviditetsproblemer, som derfor har svært ved at opfylde going 

concern forudsætningen.  

Rentabilitet og likviditet behøves dog ikke altid at hænge sammen. En virksomhed med god 

indtjeningsevne kan sagtens løbe ind i likviditetsproblemer, f.eks. hvis den har ekspanderet for 

stærkt. Omvendt kan en virksomhed med dårlig indtjeningsevne godt have en god likviditet. Dog 

vil den gode likviditet blive dårlig før eller siden, hvis virksomheden ikke formår at rette 

indtjeningsevnen op. Mangel på likviditet er således ofte en stærk medvirkende årsag til, at 

virksomheder må standse sine betalinger og lukke ned (Haraszuk & Hartmann 2013: 8).  

Oplysninger om og analyse af virksomhedens evne til at skaffe eller generere den fornødne 

finansiering til at opretholde driften er grundlæggende for forståelsen af virksomhedens evne at 

forsætte som going concern. Hvis der er usikkerhed herom, skal dette oplyses i årsregnskabet og i 

ledelsesberetningen. Revisor bør derfor overveje virksomhedens finansieringsforhold ved f.eks. at 
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gennemgå vilkårene i låne- og finansieringsaftaler, herunder vilkårene for forlængelse, evt. låne-

covenants og om aftalerne tidligere har været misligholdt. Under finanskrisen oplevede flere 

virksomheder, at det var svært at opnå finansiering fra banker og andre långivere samt fra 

leverandører, der var meget forsigtige med at give kredit til kunderne. Som en konsekvens heraf gik 

flere virksomheder konkurs som følge af manglende likviditet, herunder selskaber i bygge- og 

anlægsbranchen.  

Følgelig bør revisor indhente et af ledelsens godkendte budgetter, der indeholder såvel resultat-, 

balance- og likviditetsbudgetter, der strækker sig mindst ét år ud i fremtiden. Da budgetter 

indeholder skøn, bør en vurdering af budgetternes realisme tage udgangspunkt i de resultater, som 

virksomheden tidligere har opnået. Budgetterne bør derfor underkastes den samme 

nøgletalsanalyse, som revisor anvendte til at analysere selve regnskabet (Schack 2009: 249). Herved 

kan revisor vurdere, om der er en realistisk sammenhæng mellem virksomhedens historiske 

udvikling og virksomhedens fremadrettede budgetter.  

Realismen i budgettet kan kun afgøres ved et indgående kendskab til virksomheden og de 

bagvedliggende faktorer, der ligger i budgetgrundlaget og budgetforudsætningerne (Schack 2009: 

254). Det er derfor af stor betydning, at revisor er i stand til at bedømme de faktorer der ligger bag 

budgettet samt om virksomheden har taget højde for f.eks. samfundsøkonomiske faktorer, 

brancheforhold, fremtidige handlingsplaner osv. 

Vurderingen af de kvantitative faktorer kan dog ikke stå alene, men skal kombineres med de 

kvalitative faktorer, jf. nedenstående. 

3.1.2 Kvalitative faktorer 

De kvalitative faktorer er dem som ikke fremgår af virksomhedens årsregnskab, men som alligevel 

har en væsentlig betydning for ledelsens og revisors going concern vurdering (Lumby & Møller 

1998: 7). Disse faktorer er på samfunds- og brancheniveau og består f.eks. af udviklingen i 

inflationen og renten, nominalløn, valutakurser, lovgivning, aktiemarkedet, konkurrenceintensiteten 

i branchen osv.  

De kvalitative faktorer gør, at revisor må beskæftige sig med alt hvad der foregår omkring 

virksomhedens interne og eksterne omgivelser. De kvalitative faktorer kan med fordel analyseres 

med anerkendte analyser og modeller, f.eks. PESTEL-analysen, Portes Five Forces og Porters 
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værdikædeanalyse (Haraszuk & Hartmann 2013: 3-4). Haraszuk & Hartmann (2013) anbefaler, at 

revisor udarbejder en strategisk analyse af disse forhold, med henblik på at identificere positive og 

negative interne og eksterne faktorer.  

 

3.2 Revisors going concern vurdering i revisionsprocessen 

Som tidligere anført, tilsiger ISA 570, afsnit 9, at revisors mål er at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for, at den daglige ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved 

udarbejdelse og aflæggelse af regnskabet er passende samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens 

evne til at fortsætte driften er forbundet med væsentlig usikkerhed. Yderligere er det revisors mål at 

fastslå konsekvenserne for revisors erklæring. 

Denne målsætning har Haraszuk & Hartmann (2012) illustreret med følgende figur, hvor de prøver 

at illustrere revisors going concern proces, som en del af den samlede revisionsproces med 

udgangspunkt i revisors forståelse af virksomheden og dens omgivelser.  

 

Figur 3 Egen tilvirkning med udgangspunkt i Haraszuk & Hartmann 2013: 2 
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De hvide kasser i figur 3 illustrerer revisors fire elementer i going concern processen og de grå 

kasser viser handlinger, overvejelser og rapporteringsmuligheder revisor skal udføre for at opfylde 

målene i ISA 570, afsnit 9.  

ISA 570, afsnit 10, henviser direkte til ISA 315, der vedrører forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser. Forståelsen af virksomheden og dens omgivelser er centrale elementer i enhver 

revision, og skal betragtes som grundlaget og fundamentet for revisors going concern vurdering i 

revisionsprocessen. Vi lever i en konstant foranderlig verden, hvorfor virksomheden og dens 

omgivelser (dvs. fundamentet) ændres hele tiden. Derfor skal revisor under hele revisionsprocessen 

være opmærksom på begivenheder eller forhold, der kan udfordre virksomhedens overlevelsesevne, 

jf. ISA 570 afsnit 11.  

Risikovurderingerne, som revisor skal foretage i henhold til ISA 315, skal her betragtes som 

risikovurderinger af virksomheden som helhed, dvs. med fokus på det strategiske og taktiske 

niveau. Dette kommer bl.a. til udtryk i ISA 315 afsnit 11, hvor det fremgår, at revisor skal opnå en 

forståelse af f.eks. brancheforhold, virksomhedens art, mål og strategi samt de hermed forbundne 

forretningsrisici. Til forståelse heraf anbefaler Haraszuk & Hartmann (2013), at revisor anvender de 

almindelige anerkendte analysemodeller til at analysere klientvirksomhedens eksterne og interne 

omgivelser, som f.eks. PESTEL-analysen, Porters Five Forces-modellen osv. (Haraszuk & 

Hartmann 2013: 2). For yderligere gennemgang af revisors arbejde i henhold til at forstå 

virksomhedens eksterne og interne omgivelser, henvises til bilag 4. 

Det første krav vedr. risikovurderingshandlinger i ISA 570 relaterer sig til risikoidentifikation, som 

udgør punkt 1 i figur 3. Risikoidentifikation opnås ved at have kendskab til virksomheden og dens 

omgivelser. For at revisor kan opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, skal han 

ifølge ISA 315 afsnit 6 foretage risikovurderingshandlinger bestående af forespørgsler, analytiske 

handlinger samt observationer og inspektioner. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at indhente 

data og informationer. Revisor bliver derimod nødt til at analysere og vurdere de indhentede 

informationer og derigennem forholde sig eksplicit til informationerne og vurdere hvilken 

betydning de har for virksomhedens fortsatte drift (Haraszuk & Hartmann 2013: 3). 

Hvis revisor identificerer forhold der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte 

driften, skal han udføre yderligere revionshandlinger efter ISA 570 afsnit 16. Under ISA 570 afsnit 
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A2, fremgår en række eksempler der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedes anvendelse af going 

concern forudsætningen, jf. afsnit 3.1. Hvis revisor identificerer lignende forhold og vurderer, at de 

kan true virksomhedens fortsatte drift, skal han opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

kunne vurdere om usikkerheden er væsentlig eller ej, herunder om usikkerheden kan afhjælpes. 

Dette fremgår under punkt 2 i ovenstående figur.  

Under punkt 3 fremgår revisors reaktion på og vurdering af, om der eksisterer væsentlig usikkerhed 

om going concern. Ifølge ISA 570 afsnit 17 er en væsentlig usikkerhed til stede, hvis revisor er nødt 

til give passende oplysninger om arten og indvirkningen af usikkerheden, så regnskabet er 

retvisende og ikke fremstår som vildledende overfor regnskabsbruger. Hvis revisor konstaterer at de 

identificerede forhold ikke er væsentlige, skal han ikke foretage yderligere i henhold til hans 

revision af going concern. Men hvis han derimod konstaterer at forholdende er væsentlige og 

dermed gør, at der er væsentlig usikkerhed knyttet til virksomhedens fortsatte drift, skal revisor 

tilpasse påtegningen hertil, som medfører krav om supplerende oplysninger eller forbehold i 

revisionspåtegningen, hvilket er angivet under punkt 4. 

Hvordan usikkerheden skal kommunikeres i revisionspåtegning, afhænger af revisors 

overbevisningskriterie og er tidligere gennemgået under afsnit 2.2.3.      

Nedenstående figur 4 illustrerer, hvilken dokumentation revisor kan anvende, når han skal 

dokumentere sin going concern vurdering. Det er ikke nok kun at anvende historiske regnskabstal, 

bestående af f.eks. årsregnskab, internt regnskab, statistikker osv. Revisor bliver derimod nødt at 

skifte fokus fra fortid til fremtid, ved at lave en risikovurdering af virksomhedens fremtidige 

overlevelsesevne vha. makro- og brancheanalyser, strategiplaner, budgetter, kreditbevillinger osv., 

jf. figur 4.  

Ifølge Haraszuk & Hartmann (2012) er dette skifte en selvfølge for de fleste revisorer, men 

udfordringen ligger i selve dokumentationen af going concern forudsætningen, som består i at gå 

væk fra verifikation af historiske regnskabstal og analyser, men i stedet gå over til de fremadrettede 

analyser.  
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Figur 4 Revisors dokumentation af going concern forudsætningen. Kilde: Haraszuk & Hartmann 2012: 7 

 

4. Analyse af konkursramte selskaber 

Indeværende afsnit består af en regnskabsanalyse af tre konkursramte selskaber i bygge- og 

anlægsbranchen. Formålet med afsnittet er at analysere den regnskabsmæssige udvikling med 

særligt fokus på rentabiliteten, med henblik på at identificere eventuelle going concern problemer, 

som kan give anledning til betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Der 

fokuseres på rentabiliteten (indtjeningsevnen), da denne belyser virksomhedens evne at skabe 

likviditet, som er en afgørende faktor for virksomhedens evne at være i fortsat drift på længere sigt 

(Schack 2009: 16), jf. afsnit 3.1. 

Rentabilitetsanalysen udarbejdes ved hjælp af Du Pont-modellen (pyramiden), jf. bilag 5, hvor man 

opnår en systematik til at årsagsforklare den historiske udvikling i en given virksomhed. Pyramiden 

identificerer de bagvedliggende værdidrivere i drifts- og finansieringsaktiviteten, som er med til at 

give en dybere forståelse af, hvad der egentlig skaber værdi i virksomheden.  

Men inden der kan laves en rentabilitetsanalyse, skal man først reformulere virksomhedens 

offentliggjorte årsregnskab, for derved at skelne mellem drifts- og finansieringsaktiviteter.  
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Reformuleringen af driftsaktiviteten omfatter en reklassifikation af resultatopgørelsens poster, hvor 

driftsindtægter og driftsomkostninger reklassificeres med henblik på at finde frem til 

totalindkomsten fra driftsaktiviteten. Reklassifikationen vanskeliggøres af ”anden totalindkomst” 

eller ”dirty surplus”-poster
5
, som er ”gemt” under egenkapitalen. Disse skal identificeres i de 

offentlige egenkapitalopgørelser og inkluderes i den reformulerede opgørelse af resultatopgørelsen, 

for derved at få en dækkende opgørelse af, hvad der har skabt værdi i driften i perioden (Sørensen 

2009: 18). Derudover skal balancen reklassificeres i driftsaktiver og driftsforpligtelser. Her omfatter 

driftsaktiviteten indkøb, produktion, salg og lignende former for løbende driftsaktiviteter samt 

periodiske investeringer i produktionskapaciteten og andre aktiver, der har til formål at skabe 

indtjening for virksomheden (Sørensen 2009: 19). 

Den sekundære værdiskabende aktivitet er finansieringsaktiviteten, som er afledt fra 

driftsaktiviteten. Finansieringsaktiviteten består i at fremskaffe gæld og/eller egenkapital til at 

finansiere kapitalbehovet fra driftsaktiviteten samt at investere midlertidig overskydende likviditet i 

finansielle aktiver (Sørensen 2009: 19).  

De fulde reformuleringer af egenkapital- balance og resultatopgørelserne findes i bilag 1 til 3.  

4.1 Regnskabsanalyse af E. Pihl & Søn A/S 

Pihl var en stor dansk entreprenørvirksomhed på det danske og internationale marked. De stod 

blandt andet bag kendte bygningsværker og prestigebyggerier som bl.a. Storebæltsbroen, 

Operahuset i København, Den Blå Planet osv. (Tv2 2013). Gennem datterselskaber var Pihl 

repræsenteret i en række lande, herunder Sverige, Storbritannien, USA, Sri Lanka m.m. (Pihls 

årsrapport 2012: 10).  

Pihls årsrapport er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser for en stor regnskabsklasse C-

virksomhed. Pihls nettoomsætning omfatter afsluttede og igangværende arbejder. Igangværende 

arbejder indregnes efter produktionsmetoden, dvs. omkostninger og indregnes i resultatopgørelsen i 

                                                 

5
 ”Dirty surplus”-poster vedr. posteringer af indtægter og omkostninger samt gevinst og tab uden om resultatopgørelsen. 

Posterne er kategoriseret ud fra om de reelt er en del af driftsoverskuddet eller en del af de finansielle indtægter 

(omkostninger).  
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takt med at arbejdets udførelse (færdiggørelsesgrad), og på balancedagen måles det igangværende 

arbejde i balancen til den opgjorte salgsværdi af det udførte arbejde.  

Pihl indregner nedskrivninger under produktionsomkostninger og de har ingen note til 

regnskabsposten. Det har derfor ikke været muligt at identificere de præcise nedskrivninger på 

tilgodehavender, bortset fra de nedskrivninger de nævner i ledelsesberetningen.  

4.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Det er vigtigt at analysere egenkapitalopgørelsen, da denne opsummerer alle transaktioner og 

posteringer, der har at gøre med ejernes egenkapital i virksomheden. Da de offentlige årsregnskaber 

ikke er opgjort på totalindkomstbasis, er det nødvendigt at reformulere egenkapitalopgørelsen med 

henblik på at finde totalindkomsten. Totalindkomsten består af årets resultat plus/minus eventuelle 

”dirty surplus”-poster under egenkapitalen i de respektive regnskabsår. Den reformulerede 

egenkapitalopgørelse fremgår af 1. 

Ændringer i egenkapitalen fra primo til ultimo består således af totalindkomst plus mulige 

kapitalindskud, fratrukket eventuelle dividende udbetalinger m.m. (Sørensen 2009: 153). 

 

Ovenfor fremgår uddrag af den reformulerede egenkapitalopgørelse for Pihl på koncernniveau. 

Ifølge opgørelsen har koncernen negativ totalindkomst i 2011 og 2012, hvilket skyldes store 

driftstab. Den primære årsag til tabet i 2011 kan henføres til tab relateret til opførelse af vandværk i 

Panama, tabte retssager og indgåede forlig vedr. afsluttede sager fra tidligere år (Pihls årsrapport 

2011: 8). 

Totalindkomsten i 2012 a -504 mio. skyldes hovedsagligt nedskrivninger af igangværende projekter 

og nedskrivning af fordringer fra gennemførte projekter udenfor Danmark (Pihls årsrapport 2012: 

9). De dårlige resultater i 2011 og 2012 medførte, at egenkapitalen var utilstrækkelig, hvorfor ejerne 

2012 2011 2010 2009 2008

Primo saldo 01.01 437.405 699.742 631.071 588.011 609.235

Kapitaltilskud fra moderselskab 0 0 0 0 35.000

Kapitalforhøjelse 200.000 0 0 0 0

Totalindkomst -504.405 -262.337 68.671 43.060 -56.224

Ultimo saldo 31.12 133.000 437.405 699.742 631.071 588.011
Egen tilvirkning. Kilde: årsregnskab 2012:27, årsregnskab 2010:25 og årsregnskab 2009: 25

Uddrag af reformuleret egenkapital-

opgørelse (t.kr.)
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besluttede at forøge egenkapitalen med 200 mio. kr. (Pihls årsrapport 2012: 11), hvilket ses af 

opgørelsen ovenfor.  

4.1.2 Reformulering af balancen 

Nedenfor fremgår uddrag fra den reformulerede balance, hvor jeg har delt balancen op i poster vedr. 

driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

 

Det fremgår af uddraget, at Pihls kerne driftsaktiver steg hvert år i perioden 2008-2010, hvorimod 

driftsforpligtelserne faldt, hvilket medførte at kerne nettodriftsaktiverne steg fra 1.063 mio. til 1.591 

mio. svarende til ca. 50 %.  

I samme periode steg netto finansielle forpligtelser med 83 %, fra 527 mio. til 963 mio. i 2010. 

Egenkapitalen for moderselskabets aktionærer steg fra 588 mio. til 700 mio., svarende til 19 %. Pihl 

finansieringsaktivitet stiger således forholdsvis mere end driftsaktiviteten, hvilket reelt betyder at 

der er optaget gæld til at finansiere driftsaktiverne.  

I 2011 falder kerne nettodriftsaktiverne med 521 mio. eller 33 %, som følge af at 

kernedriftsaktiverne falder og driftsforpligtelserne stiger. Under kernedriftsaktiverne er det specielt 

de materielle driftsaktiver der falder, hvorimod leverandørgælden stiger under driftsforpligtelserne, 

jf. reformuleret balance bilag 1. Det fremgår endvidere, at netto finansielle forpligtelser falder med 

296 mio., hvilket hovedsagligt skyldes, at Pihl tilbagebetalte langfristede lån, samt fordi den likvide 

beholdning steg. Faldet i netto driftsaktiver og netto finansielle forpligtelser medførte, at 

egenkapitalen faldt fra 700 mio. til 437 mio. i perioden 2010 til 2011.   

Uddrag af reformuleret balance (t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Kernedriftsaktiver 2.289.277 3.039.561 3.157.497 3.085.943 2.997.298

Driftsforpligtelser 1.813.563 1.969.244 1.566.037 1.735.800 1.934.236

Kerne nettodriftsaktiver 475.714 1.070.317 1.591.460 1.350.143 1.063.062

Ikke-kerne driftsaktiver 853 34.400 71.232 78.661 51.508

Netto driftsaktiver (NDA) 476.567 1.104.717 1.662.692 1.428.804 1.114.570

Finansielle forpligtelser 480.740 819.594 1.091.016 1.024.287 895.889

Finansielle aktiver 137.173 152.282 128.066 226.554 369.330

Netto finansielle forpligtelser 343.567 667.312 962.950 797.733 526.559

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 133.000 437.405 699.742 631.071 588.011
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I 2012 blev egenkapitalen reduceret yderligere med 304 mio. ned til 133 mio. kr., hvilket svarer til 

et fald på 77 % i perioden 2008 til 2012. Netto driftsaktiverne faldt til 477 mio. kr. svarende til et 

fald på 57 % fra 2008, mens netto finansielle forpligtelser faldt med 35 % og endte på 344 mio. kr.   

Årsagen til udviklingen i balanceposterne vil jeg afdække vha. Du Pont-analysen, jf. afsnit 4.1.4.           

4.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Den officielle resultatopgørelse rapporterer det overskud, som virksomhedens driftsaktiver og netto 

finansielle aktiver har skabt i en given periode (Sørensen 2009: 196). Lige som ved reformuleringen 

af balancen, har jeg opdelt posterne i resultatopgørelsen i drifts- og finansieringsaktiviteter, jf. 

nedenfor. 

 

Totalindkomsten til moderselskabets ejere (det samlede overskud) består af nettodriftsoverskuddet 

fra resultatopgørelsen samt ”dirty surplus”-poster.  Den fulde reformulering af resultatopgørelsen 

fremgår af 1, hvor man bl.a. kan se, hvilke posteringer er klassificeret som dirty surplus. 

Af opgørelsen ovenfor fremgår, at Pihls nettoomsætning falder hvert år fra 2008 til 2010, men stiger 

i 2011 med 608 mio. Samtidig som nettoomsætningen er faldende, stiger det samlede driftsoverskud 

fra 7 mio. i 2008 til 121 mio. kr. i 2010, hvilket er det højeste niveau i analyseperioden. I det 

samlede driftsoverskud indgår ”Andet driftsoverskud”, som ikke er en del af selve salgsaktiviteten. 

Derfor er det mere retvisende at anvende ”Driftsoverskud fra salg (efter skat) eller NOPAT. Det ses 

ovenfor, at NOPAT ligger i niveauet 53-88 mio. i perioden 2008 til 2010, hvilket er ganske pænt.  

Netto finansielle omkostninger falder markant fra 2008 til 2009. Netto finansielle forpligtelser 

stiger i denne periode, så faldet i omkostningerne hænger ikke sammen med et evt. fald i netto 

finansielle forpligtelser. Netto finansielle omkostninger stiger dog igen i 2010, hvor de udgør -52 

mio.   

2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 5.460.771 5.453.778 4.845.536 5.455.516 6.477.396

Driftsoverskud fra salg (efter salg) (NOPAT) -460.685 -192.642 87.730 52.841 87.564

Andet driftsoverskud (efter skat) -27.017 -40.509 33.413 6.904 -80.440

Samlet driftsoverskud -487.702 -233.152 121.143 59.745 7.124

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -16.703 -29.186 -52.472 -16.685 -63.348

Totalindkomst til moderselskabets ejere -504.405 -262.337 68.671 43.060 -56.224

Uddrag af reformuleret resultat-

opgørelse (t.kr.)
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I perioden 2008 til 2010 stiger totalindkomsten fra -56 mio. til 67 mio., hvilket er gangske 

betragteligt. Årsagen til at totalindkomsten var negativ i 2008, skyldes hovedsagligt tab i 

forbindelse med valutakursreguleringer af udenlandske datter- og associerede virksomheder, jf. 

bilag 1. Totalindkomsten var på sit højeste niveau i 2010, når den udgjorte 69 mio. kr. 

 I 2011 havde Pihl et meget dårligt resultat, når bruttoresultatet viste et underskud på 49 mio. og 

NOPAT udgjorde hele -193 mio. Derudover bidrog andet driftsoverskud negativt med 41 mio. og 

netto finansielle omkostninger med -29 mio., hvilket medførte at totalindkomsten sluttede på -262 

mio. 

I 2012 faldt totalindkomsten yderligere 242 mio. og udgjorde -504 mio. ultimo året. Årsagen til det 

dårlige resultat skyldes et meget dårligt driftsresultat, hvor NOPAT udviste -461 mio. Det dårlige 

driftsresultat skyldes bl.a., at produktionsomkostningerne steg med 214 mio., hvorimod 

nettoomsætningen kun steg med 7 mio. Pihl formåede således ikke at reducere 

driftsomkostningerne i takt med en stagneret omsætning.  

I næste afsnit vil jeg ved hjælp af Du Pont-modellen analysere de underliggende faktorer til 

udviklingen.  

4.1.4 Rentabilitetsanalyse af Pihl 

Som nævnt anvendes den udvidede Du Pont-model til at analysere rentabiliteten i Pihl. 

Rentabilitetsanalysen anvendes til at afdække, hvilke finansielle værdidrivere driver rentabiliteten i 

virksomheden (Sørensen 2009: 253). Hvis en virksomhed ikke er rentabel, vil den før eller siden 

løbe tør for likviditet og derved få svært ved at være going concern på længere sigt, alt andet lige. 

Rentabilitetsanalysen er tilrettelagt på baggrund af egenkapitalforrentningen, ROE, og dens 

underliggende finansielle værdidrivere (Sørensen 2009: 254), jf. bilag 5. Af bilag 5 ses, at Du Pont-

modellen er opbygget som en pyramide med én top og tre underliggende niveauer. De 

underliggende niveauer er hægtet sammen med de overliggende analyseniveauer.  

På pyramidens venstre side fremgår driftsaktivitetens værdidrivere med udgangspunkt i afkastet på 

netto driftsaktiver (ROIC). ROE afhænger af udviklingen i rentabiliteten af netto driftsaktiverne 

(ROIC). Jo bedre en virksomhed er til at udnytte driftsaktiverne, jo højere bliver ROIC og dertil 

ROE, alt andet lige. ROIC kan forbedres på niveau 2 ved enten at forbedre overskudsgraden, OG, 
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eller ved at forøge omsætningshastigheden på netto driftsaktiver, AOH. OG og AOH afhænger igen 

af en række underliggende værdidrivere på niveau 3.  

Det gøres opmærksom på, at alle nøgletallene i Du Pont-modellen er beregnet med udgangspunkt i 

gennemsnitstal, dvs. gennemsnit på primo og ultimo i de respektive regnskabsår. For at se anvendte 

beregningsformler, se bilag 6. 

  

ROE udtrykker rentabiliteten på ejernes investering i en given periode, hvilket med andre ord er 

væksten i egenkapitalen fra virksomhedens overskudsskabende aktiviteter (Sørensen 2009: 164). 

Egenkapitalforrentningen påvirkes af driftsaktiviteten (som skaber driftsoverskud eller 

driftsunderskud) og finansieringsaktiviteten (som skaber finansielle indtægter eller omkostninger). 

Første step er derfor at adskille rentabiliteten fra hhv. driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

Denne nedbrydning er også med til at adskille den finansielle gearing, der ”løfter” ROE op og ned 

ved brug af netto finansielle forpligtelser. Mere herom senere. 

Af Du Pont-analysen kan vi aflæse, at Phils ROE stiger fra 7,1 % i 2009 til 10,3 % i 2010, men 

falder drastisk i 2011 og i 2012. I 2010 var ejernes afkast således 10,3 ører for hver investeret 

krone, men i 2012 var forrentningen hele -176,9 ører pr. krone, dvs. aktionærerne tabte penge både i 

2011 og 2012.  

I 2012 var Pihls totalindkomst -504 mio. og egenkapitalen ultimo var 133 mio. Den stadig dårligere 

rentabilitet kunne således ikke fortsætte særlig langt ind i det nye regnskabsår, inden der indtraf 

likviditetsproblemer.   

Den investerede kapital – netto driftsaktiverne – er almindeligvis finansieret med både egenkapital 

og netto finansielle forpligtelser. Den finansielle gearing (FGEAR) måler forholdet mellem disse 

finansieringskilder og deres virkninger for ROE på baggrund af tre faktorer: 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 1 2012 2011 2010 2009

ROE -176,9% -46,1% 10,3% 7,1%

Analyse af finansiel gearing 2012 2011 2010 2009

ROIC -61,7% -16,8% 7,8% 4,7%

FGEAR 1,772 1,434 1,323 1,086

r -3,3% -3,6% -6,0% -2,5%

SPREAD -65,0% -20,4% 1,9% 2,2%

Dekomponering på niveau 1 for E. Pihl & Søn
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𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + [𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 𝑥 (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)] 

hvor 1) ROIC er afkastet på netto driftsaktiver, 2) FGEAR er den finansielle gearing og 3) 

SPREAD er forskellen mellem ROIC og r
6
. Ud fra formlen kan vi udlede, at såfremt ROIC 

overstiger r, så vil ROE overstige ROIC. Graden, hvormed ROE overstiger ROIC afhænger af 

størrelsen på SPREAD samt FGEAR.  

Ovenstående analyse på niveau 1 viser, at forskellen mellem ROIC og r (SPREAD) er positivt fra 

2009 til 2010, hvilket er medvirkede til at ROE overstiger ROIC og er stigende i perioden. Det 

bemærkes, at SPREAD er faldende, men ved at forøge den finansielle gearing, formår Pihl at løfte 

ROE. 

FGEAR kan siges at være graden, hvormed netto driftsaktiver er finansieret med netto finansielle 

forpligtelser (netto rentebærende gæld) (Sørensen 2009: 218). Af ovenstående analyse kan vi se, at 

for hver krone i egenkapital, havde Pihl 1,086 kr. i finansiel gæld i 2009, dvs. netto driftsaktiverne 

bliver finansieret med relativt mere gæld end egenkapital. Den finansielle gearing stiger hvert år og 

udgør 1,772 i 2012.  

I 2011 og 2012 har Pihl negativt SPREAD, hvilket medfører at den yderligere gearing reducerer 

ROE i forhold til ROIC. Selv om Pihl reducerer netto finansielle forpligtelser fra 963 mio. kr. i 

2010 til 344 mio. kr. i 2012, er det ikke nok til at forbedre ROE, da egenkapitalen reduceres 

forholdsvis mere grundet store driftsunderskud.  

Således er finansiel gearing et tveægget sværd. Hvis virksomheden tjener mere på driftsaktiviteten 

(ROIC) i forhold til hvad den kan låne til (r) (dvs. SPREAD > 0), vil en forøgelse af den finansielle 

gearing skabe et højere afkast til ejerne (og øget risiko), mens finansiel gearing vil bidrage negativt, 

hvis det modsatte er tilfældet (dvs. SPREAD < 0)  

                                                 

6
 r er netto låneomkostninger i procent og beregnes som forholdet mellem netto finansielle omkostninger efter skat og 

netto finansielle forpligtelser, jf. bilag 6 
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På niveau 2 i Du Pont-modellen bliver rentabiliteten af driftsaktiviteten (ROIC) dekomponeret i 

underliggende værdidrivere, som består af overskudsgraden (OG) og aktiverens 

omsætningshastighed (AOH). 

ROIC sammenligner det samlede driftsoverskud i forhold til netto driftsaktiver og udtrykker således 

forrentningen af virksomhedens driftsaktivitet (Sørensen 2009: 256). Analysen viser, at Pihl havde 

et gennemsnitligt afkast på 4,7 ører i 2009 for hver krone bundet i netto driftsaktiver, hvilket steg til 

7,8 ører i 2010. I 2011 falder ROIC dog til -16,8 %, hvilket skyldes, at det samlede driftsoverskud 

var negativt med -233 mio. Derudover faldt kerne driftsaktiverne mens driftsforpligtelserne steg, 

hvorfor netto driftsaktiver faldt med 558 mio. kr. i 2011.  

Den negative stime fortsatte i 2012, når ROIC faldt til -61,7 %. Årsagen hertil skyldes, at netto 

driftsaktiver faldt med 628 mio., fra 1.105 mio. i 2011 til 477 mio. i 2012. Faldet i netto 

driftsaktiverne stammer primært fra tilgodehavender fra salg, som reduceres med 526 mio. og 

materielle anlæg, som reduceres med 103 mio. Samtidig faldt det samlede driftsunderskud til hele -

488 mio., som skyldes at driftsomkostningerne oversteg omsætningen.  

De to underliggende værdidrivere bag ROIC er OG og AOH. Overskudsgraden måler 

virksomhedens overskud fra en krones salg og findes ved at dividere driftsoverskud (efter skat) med 

nettoomsætning. OG er et samlet mål for virksomhedens indtægts- og omkostningstilpasning. 

Aktivernes omsætningshastighed måler, hvor meget omsætning er genereret pr. krone investeret i 

netto driftsaktiver og findes ved at dividere omsætningen med netto driftsaktiver. AOH er et samlet 

mål for kapitalintensitet og tilpasning i virksomheden (Sørensen 2009: 261-262).  

Det fremgår af analysen på niveau 2, at Pihls OG er stigende fra 2009 til 2010, men falder 

betydeligt i 2011 samt i 2012. Pihls overskud fra driftsaktiviteten udgjorde således 1,10 ører pr. 

omsætningskrone i 2009 og stiger til 2,50 ører i 2010. Men i 2011 har Pihl 4,28 ører i underskud pr. 

omsætningskrone, hvilket falder yderligere til -8,93 ører i 2012. I Du Pont-modellens niveau 3, vil 

jeg lave en mere dybdegående analyse af overskudsgradens underliggende værdidrivere. 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 2 2012 2011 2010 2009

ROIC -61,7% -16,8% 7,8% 4,7%

OG -8,9% -4,3% 2,5% 1,1%

AOH 6,907 3,941 3,135 4,290

Dekomponering på niveau 2 for E. Pihl & Søn
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Af ovenforstående analyse på niveau 2 fremgår, at der i gennemsnit blev genereret 4,29 kr. i 

omsætning, for hver krone investeret i netto driftsaktiver i 2009, hvilket falder til 3,14 kr. i 2010. 

AOH stiger til 3,94 kr. i 2011 og yderligere til 6,91 kr. i 2012. Udviklingen i AOH viser således, at 

Pihls investeringer i netto driftsaktiver kunne betale sig, da investeringerne har medført et stigende 

salg pr. investeret krone i netto driftsaktiver. Den positive udvikling skyldes, at netto omsætningen 

er steget relativt mere end netto driftsaktiverne i perioden, som indikerer en forbedret 

kapitaltilpasning. Nedenfor vil jeg lave en mere dybdegående analyse af Pihls kapitalintensitet og 

kapitaltilpasning vha. den inverse værdi af de forskellige driftsaktivers omsætningshastigheder.  

 

Til at forklare udviklingen i OG, analyseres de underliggende overskudsdrivere på niveau 3, hvor 

der er udarbejdet en common size-analyse af de reformulerede resultatopgørelser. Her 

standardiseres de enkelte poster for at eliminere størrelseseffekter mellem de udvalgte 

virksomheder. I analysen sættes nettoomsætningen til 100 %, hvorefter de øvrige poster udtrykkes 

som procentdele heraf. Dvs. en given omkostningspost viser den procentvise andel af salget, som 

den pågældende omkostning udgør.  

Overskudsgraden kan nedbrydes i to komponenter: 𝑂𝐺 = 𝑂𝐺𝑠𝑎𝑙𝑔 + 𝑂𝐺𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 hvor ”andet” i 

resultatopgørelsen udgør f.eks. resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, gevinster og 

tab, værdireguleringer mv. Disse poster er som sådan ikke et resultat af selve salgsaktiviteten, som 

består af at skabe salg (omsætning), hvorfor en inkludering af disse vil forvrænge billedet af 

lønsomheden fra salget. Overskudsgraden fra salg, OGsalg, som baserer sig på driftsoverskud før 

disse poster, inkluderer kun omkostninger medgået til at skabe salg og isolerer derved lønsomheden 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3 2012 2011 2010 2009

OG-drivere (%)

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger -105% -101% -94% -95%

Bruttoavanceprocent -4,7% -0,9% 6,2% 5,0%

Salgsomkostninger -0,9% -0,9% -1,7% -1,2%

Administrationsomkostninger -2,7% -2,4% -2,6% -2,3%

OGsalg (før skat) -8,2% -4,2% 2,0% 1,5%

Skat på driftsoverskud fra salg -0,2% 0,7% -0,1% -0,5%

OGsalg (efter skat) -8,4% -3,5% 1,8% 1,0%

OGandet (efter skat) -0,5% -0,7% 0,7% 0,1%

OG -8,9% -4,3% 2,5% 1,1%

Dekomponering på niveau 3 for E. Pihl & Søn
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i selve salgsaktiviteten i driften (Sørensen 2009: 267), hvorfor OGsalg et mere retvisende nøgletal til 

at forklare lønsomheden i driften.   

Kigger vi på de underliggende OG-drivere på niveau 3 ses, at bruttoavancen forbedres med 1,2 pct. 

point fra 2009 til 2010, som skyldes at produktionsomkostningerne reduceres. Derimod stiger salgs- 

og administrationsomkostningernes andel med hhv. 0,5 og 0,3 pct. point i perioden 2009 til 2010. 

Selv om omsætningen faldt med 610 mio. kr. svarende til 11,2 %, formåede Pihl at tilpasse 

omkostningerne til indtægterne, således at OGsalg (efter skat) steg fra 1,0 % til 1,8 % i 2010. OGandet 

bidrager positivt med 33 mio. (0,7 %) i 2010, som hovedsagligt stammer fra valutakursreguleringer 

fra udenlandske datter- og associerede virksomheder, jf. reformuleret balance bilag 1.  

I 2011 udgør OGsalg (efter skat) -3,5 %, på trods af, at omsætningen steg med 12,6 %. Årsagen til 

den negative overskudsgrad skyldes, at driftsomkostningerne er steget relativt mere. Det fremgår af 

analysen, at produktionsomkostninger var 1 % højere end omsætningen, hvilket gav en 

bruttoavance a -0,9 %. Driftsoverskuddet fra salg (efter skat) udgjorde -193 mio. i 2011, og i 

modsætning til 2010 bidrog OGandet negativt med 0,7 % eller -41 mio., hvorfor det samlede OG var 

-4,3 %.  

I 2012 faldt OG yderligere til -8,9 %, som hang sammen med stigende driftsomkostninger samtidig 

som omsætningen lå på niveau med 2011. Bruttoresultatet var -256 mio. svarende til en 

bruttoavance på -4,7 % og driftsoverskuddet fra salg udgjorte -461 mio. kr. svarende til en OGsalg 

(efter skat) på -8,44 %. Herfra skal trækkes -0,5 % (27 mio.) som ”andet driftsoverskud” gav i tab 

pga. værdireguleringer.  

Ud fra ovenstående OG-analyse kan vi konkludere, at Pihls driftsaktivitet gav store underskud de 

sidste to regnskabsår. For hver omsætningskrone i 2012 havde de 8,4 kr. i underskud fra selve 

salgsaktiviteten. Pihl havde flere problematiske igangværende arbejder, specielt i udlandet, de sidste 

år, hvor de var nødt til at foretage store nedskrivninger. Ifølge ledelsesberetningen foretog de 

nedskrivninger for 525 mio. i 2012 (Pihl årsrapport 2012: 10), som er indregnet under 

produktionsomkostninger. Dette er dog ikke specificeret i noterne.     

Til at analysere omsætningshastigheden, har jeg udarbejdet nedenstående tabel. Netto 

driftsaktiverne består af flere individuelle poster, som tilsammen summerer til kernedriftsaktiver, 
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ikke-kernedriftsaktiver samt driftsforpligtelser. Nedenfor har jeg så dekomponeret den samlede 

AOH i individuelle omsætningshastigheder, hvor balancetallene er gennemsnitstal.   

 

 

Omsætningshastighederne udtrykkes her som den inverse værdi af AOH (1/AOH) som måler, hvor 

meget Pihl har bundet i netto driftsaktiver for at generere én krones salg.  

Det fremgår af ovenstående analyse, at Pihl bandt 0,558 kr. i kerne driftsaktiver i 2009 for at 

generere én krones salg, som steg til 0,644 kr. i 2010. Herefter faldt nøgletallet og udgjorde 0,488 

kr. i 2012. Den væsentligste post i kerne driftsaktiverne er tilgodehavender fra salg, som stiger hvert 

år i perioden 2009 til 2011. Dette indikerer, at Pihl har øget pengebindingen i tilgodehavender frem 

for at konvertere tilgodehavender til likvider. Det bemærkes endvidere, at pengebindingen i 

materielle aktiver falder markant i perioden 2011 til 2012, hvilket kan skyldes at Pihl var nødt til at 

frasælge materielle aktiver ofr derved at skaffe likviditet.  

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3

AOH-drivere (inverse) 2012 2011 2010 2009

Langfristede kernedriftsaktiver

Materielle aktiver 0,084 0,121 0,170 0,133

Kortfristede kernedriftsaktiver

Varebeholdninger 0,033 0,035 0,040 0,034

Tilgodehavender fra salg 0,266 0,282 0,255 0,248

Andre kernedriftsaktiver 0,104 0,131 0,180 0,142

1/AOH (kerne DA) 0,488 0,568 0,644 0,558

Driftsforpligtelser

Igangværende arbejder for fremmed regning -0,094 -0,079 -0,095 -0,117

Forskudsbetalinger -0,016 -0,028 -0,042 -0,041

Leverandørgæld -0,138 -0,137 -0,115 -0,097

Anden gæld -0,071 -0,064 -0,066 -0,053

Andre driftsforpligtelser -0,028 -0,016 -0,023 -0,028

-0,346 -0,324 -0,341 -0,336

1/AOH (kerne NDA) 0,142 0,244 0,304 0,221

1/AOH (Ikke-kerne DA) 0,003 0,010 0,015 0,012

1/AOH 0,145 0,254 0,319 0,233

Netto arbejdskapital 0,081 0,136 0,153 0,110

Netto anlægskapital 0,060 0,108 0,151 0,111

1/AOH (kerne NDA) 0,142 0,244 0,304 0,221

Dekomponering på niveau 3 for E. Pihl & Søn
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Under driftsforpligtelserne er det specielt leverandørgælden der er med til at reducere 

pengebindingen i kerne driftsaktiverne. Leverandørgælden stiger fra 0,097 kr. i 2009 til 0,138 kr. i 

2012, hvilket er med til at udskyde Pihls betalinger til leverandørerne. Pihl anvender aconto 

faktureringer og forskudsbetalinger til at finansiere driften, hvilket er med til at forbedre 

kapitalintensiteten. Analysen afspejler desværre, at ”Igangværende arbejder for fremmed regning” 

og ”Forudbetalinger” er faldende i perioden, hvilket indikerer forværrende kapitaltilpasning. 

Overordnet kan man dog sige, at den inverse værdi af driftsforpligtelserne ligger nogenlunde på 

niveau i hele analyseperioden.     

Udtrykket 1/AOH (kerne NDA) giver et mere præcist mål for den kapital, der er investeret i driften 

for at generere én krones salg, da ”ikke-kerne driftsaktiver” ikke er et rent mål for, hvor mange 

kroner virksomheden har bundet i kerne netto driftsaktiver, idet ”ikke-kerne driftsaktiver” ikke 

bidrager til nettoomsætningen (Sørensen 2009: 268). Det ses af analysen, at 1/AOH (kerne NDA) 

stiger fra 2009 til 2010, hvor det udgjorte hhv. 0,221 kr. og 0,304 kr., men falder dog til 0,244 i 

2011 og yderligere til 0,142 kr. i 2012. Således har Pihl forbedret kapitalintensiteten fra 2010 til 

2012 markant. I 2010 havde 0,304 kr. bundet i kerne netto driftsaktiverne, hvilket falder til 0,142 i 

2012. Heraf tilhørte 0,153 kr. til arbejdskapitalen og 0,151 kr. til anlægskapitalen i 2010. I 2012 var 

der bundet 0,081 kr. i arbejdskapitalen og 0,060 i anlægskapitalen.   

Ud fra ovenstående analyse på niveau 3 kan vi konkludere, at Pihl formåede at reducere 

pengebindingen i kerne netto driftsaktiver i perioden 2010 til 2012 og derved forbedrede 

kapitaltilpasningen i virksomheden, hvilket betyder at de bandt mindre penge i driftsaktiverne pr. 

salgskrone. Pihl var dog ikke i stand til at forbedre overskudsgraderne, hvilket resulterede i, at 

driften gav større og større underskud de sidste to år. Man kan derfor konkludere, at Pihls 

driftsaktivitet ikke var rentabel de to sidste regnskabsår og at der var brug for en mirakelkur, hvis 

Pihl ikke skulle gå konkurs. 

4.1.5 Pihls revisorpåtegning 

Revisionspåtegningen i Pihls årsrapport fra 2008 var uden forbehold, men med en supplerende 

oplysning, hvor revisor henviste til ledelsesberetningen, hvor Pihl redegjorte for særlige risici 

omkring koncernens aktiviteter på Island. Her fremgik, at værdien af Pihls datterselskab Istak på 

Island, var påvirket negativt af den økonomiske situation i landet. Pihls egenkapital i 

koncernregnskabet blev derfor reguleret med -167 mio. kr. (Pihls årsrapport 2008: 10). 
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I 2009 fik Pihl ligeledes en supplerende oplysninger med henvisning til note 1 angående 

regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Den væsentlige oplysning som revisor påpegede, var Pihls 

udvidelse af kreditfaciliteterne med henblik på at sikre et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Den 

nye bankaftale var gældende frem til den 1. maj 2011, og der var en række tilknyttede finansielle 

betingelser, som skulle opfyldes for at bankaftalen var gældende. Det fremgår af noten, at 

bestyrelsen og direktionen vurderede, at den nye bankaftale sikrede koncernen den nødvendige 

likviditet til at kunne fortsætte driften (Pihls årsrapport 2009: 28). Ledelsen skrev altså i note 1, at 

det har været nødvendigt at indgå nye bankaftaler med pengeinstitutter, for at sikre, at Pihl har 

tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften. Dette kan indikere, at Pihl ville have svært ved at leve 

op til forudsætningen om going concern, hvis de ikke havde indgået bankaftalen. Dette er en meget 

vigtig information for regnskabsbruger, og burde måske få alarmklokkerne at ringe.  

Derudover berettede ledelsen om usikkerheder vedr. indregning af entreprisekontrakter og tvister, 

hvor der var knyttet særlige risici samt om koncernens aktiviteter på det usikre islandske marked 

(Pihls årsrapport 2009: 28). 

Revisionspåtegningerne for 2010 og 2011 er overordnet de samme som i 2009, men i de 

supplerende oplysninger for 2011 fremgår, at bankaftalen er fornyet frem til 30. april 2013 (Pihls 

årsrapport 2011: 28).  

I lighed med tidligere år, indeholdt Pihls årsrapport for 2012 ikke forbehold i revisionserklæringen, 

men de fik supplerende oplysninger vedr. ”Regnskabsmæssige usikkerheder, skøn og vurderinger”. 

Det fremgår af ledelsesberetningen, at Pihl havde konstateret betydelige tab på en række 

udenlandske sager i årene 2011 og 2012, som forårsagede at Pihls egenkapital blev utilstrækkelig. 

For at sikre en tilstrækkelig solvens og et tilstrækkeligt likviditetsberedskab i virksomheden, fik de 

tilført kapital inden 31.12.2012, hvor ejerne tilførte 200 mio. i egenkapital og Danske Bank 

konverterede 100 mio. af kreditfaciliteten til ansvarlig lånekapital. Men primo 2013 fandt man ud 

af, at kapitaltilførsel viste sig at være utilstrækkelig pga. yderligere nedskrivninger. Derfor blev 

yderligere 200 mio. af den kortfristede låneramme konverteret til ansvarlig lånekapital, samtidig 

blev den resterende låneramme forøget med 200 mio. til 300 mio. Den nye bankaftale gav Pihl 75-

100 mio. i det frie likviditetsberedskab, som ledelsen vurderede tilstrækkeligt til at kunne være en 

going concern (Pihls årsrapport 2012: 11).  
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Det fremgår af note 1, at Pihl var afhængig af at den nye bankaftale for at kunne opretholde driften. 

Ledelsen vurderede, at den nye bankaftale gav Pihl det nødvendige likviditetsberedskab til at kunne 

aflægge regnskabet under forudsætning af fortsat drift, men indrømmede samtidig, at beredskabet 

var følsomt overfor aftalens forudsætninger (Pihls årsrapport 2012: 30-31). Bankaftalens 

forudsætninger var f.eks., at Pihl skulle levere et nul-resultat i 2013 og at der ikke blev konstateret 

yderligere væsentlige tab på igangværende udenlandske sager (Pihls årsrapport 2012: 30). Hvis Pihl 

ikke formåede at leve op til forudsætningerne, var der således stor fare for at Pihl ikke ville kunne 

fortsætte driften. 

I løbet af 2013 fandt man ud af, at nedskrivningerne på både danske og udenlandske projekter i 

2012 utilstrækkelige, hvorfor de måtte tage yderligere nedskrivninger. Yderligere havde de et stort 

tilgodehavende, som ikke blev betalt. På baggrund heraf måtte bestyrelsen ud at finde ny likviditet 

og kapital, men uden resultat (Kirketerp, S. 2013). Efter flere redningsforsøg og kapitalforhøjelser, 

måtte bestyrelsen indgive konkursbegæring 26. august 2013 (Hansen, U., 2013), fire måneder efter 

at revisor underskrev påtegningen for 2012 årsrapporten den 30. april 2013.  

Ifølge bestyrelsesformanden, Birgit Nørgaard, var elendig risikostyring, især af projekter i udlandet, 

årsagen til at Pihl gik konkurs. De forsøgte at ekspandere internationalt, men havde skrevet under 

på alt for risikofyldte kontrakter til alt for lave priser. Pihl kørte efter en meget risikovillig tilgang til 

nye projekter, hvor man ikke var klar over risiciene som kontrakterne og kunderne medførte 

(Avisen.dk 2013).  

Ifølge den udarbejdede rentabilitetsanalyse, var Pihls driftsaktivitet ikke rentabel i perioden 2011-

2012. Pihl formåede at reducere pengebindingen driftsaktiverne og derved forbedre 

kapitaltilpasningen, men overskudsgraderne sammen med afkastet fra driftsaktiviteten var dog 

negative samtidig som den finansielle gearing var stigende, hvilket ikke er holdbart.  

Pihls berettede alle væsentlige forhold i ledelsesberetningen og i noterne i 2012, hvorfor revisors 

opgave ”blot” var at fremhæve de væsentligste forhold overfor regnskabsbruger vha. supplerende 

oplysninger. Det kan dog diskuteres, om revisor burde have udfordret ledelsen mere i forhold til 

nedskrivningerne på de danske og udenlandske projekter. Ifølge bestyrelsesmanden fandt de relativt 

hurtigt ud af, at nedskrivningerne i 2012 regnskabet var utilstrækkelige. Revisor henviste dog til 

note 1, hvor ledelsen bl.a. redegjorte for regnskabsmæssige usikkerheder og likviditetsberedskabets 
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forudsætninger og tilstrækkelighed. Her fremgik det f.eks. at den nyeste bankaftale var gældende til 

30. april 2015, hvorfor man kunne antage at regnskabet skulle aflægges under forudsætning af 

going concern. Revisor var enig i dette, men fremhævede derimod usikkerhederne der var knyttet til 

bankaftalen, bl.a. at bankaftalen var betinget af nogle forudsætninger. Derudover fremhævede 

revisor usikkerheden vedr. tab på udenlandske projekter. Revisor har således taget stilling til nogle 

fremtidige forhold som efter sagens natur er meget usikre. På baggrund heraf, kan revisor efter min 

opfattelse ikke bebrejdes for ikke at have oplyst regnskabsbruger i tilstrækkelig grad.  

4.2 Regnskabsanalyse af Sjælsø Gruppen A/S 

Sjælsø var en videnbaseret virksomhed med aktiviteter indenfor projektudvikling af ejendomme. De 

fokuserede på tre typer udviklingsprojekter, heriblandt nybyggerier, renoveringer og køb og salg af 

eksisterende bygninger (Sjælsø årsrapport 2012: 20). 

Sjælsøs koncernregnskab blev aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) og årsregnskabet for moderselskabet blev aflagt efter årsregnskabslovens 

bestemmelser for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D). Herudover er årsrapporten 

udarbejdet efter de danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.  

4.2.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

 

Ovenfor fremgår den reformulerede egenkapitalopgørelse for Sjælsø på koncernniveau. Da 

egenkapitalopgørelsen i de offentlige regnskaber ikke er opgjort på totalindkomstbasis, har jeg 

reformuleret opgørelsen, så den viser transaktioner med ejerne og dirty surplus poster for derved at 

finde periodens totalindkomst. Den fulde reformulering fremgår af bilag 2.  

Det fremgår af ovenstående opgørelse, at egenkapitalen ultimo var faldende hvert år i perioden 

2008 til 2012. Årsagen hertil skyldes store underskud i driften, bl.a. pga. uroen på 

ejendomsmarkedet som var i kølvandet af finanskrisen. I 2009 var årets resultat -537 mio. kr. og 

den samlede totalindkomst -603 mio. Det store underskud medførte, at Sjælsø ville styrke sin 

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Primo saldo 01.01 656.195 1.707.595 1.864.603 1.948.793 2.022.661

Transaktioner med ejerne 951 2.803 4.800 518.585 -171.624

Årets resultat -495.152 -998.488 -262.220 -537.406 150.918

Anden totalindkomst 43.184 -55.715 100.412 -65.369 -53.162

Ultimo saldo 31.12 205.178 656.195 1.707.595 1.864.603 1.948.793
Egen tilvirkning. Kilde: årsregnskab 2012, årsregnskab 2010 og årsregnskab 2009
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finansielle position, hvorfor de udførte en aktieemission, som sikrede Sjælsø et bruttoprovenu på 

505 mio. kr. (Sjælsø årsrapport 2009: 4).  

I 2010 forbedredes årets resultat på trods af at det gav underskud. Omsætningen steg med ca. 136 

mio. kr. og anden totalindkomst bidrog positivt med 100 mio. kr. til egenkapitalen, hvilket medførte 

at egenkapitalen udgjorde 1.708 mio. ultimo 2010.  

I 2011 og 2012 blev Sjælsø dog igen ramt af negativ udvikling. I 2011 er der foretaget 

nedskrivninger af goodwill, projektbeholdninger og tilgodehavender for 483 mio., hvorfor resultatet 

efter skat udgjorte -998 mio. På baggrund af det dårlige resultat, blev der i 2011 besluttet at afvikle 

aktiviteten i Polen, hvor resultatet af de ophørende aktiviteter udgjorde -349 mio., hvori 

nedskrivninger udgjorde 282 mio. (Sjælsø årsrapport 2011: 5). Egenkapitalen ultimo 2011 udgjorde 

herefter 656 mio. Den dårlige udvikling fortsatte i 2012, hvor årets resultat var -495 mio. og 

egenkapitalen ultimo faldt til kun 205 mio. Årsagen til den dårlige udvikling findes bl.a. i 

nedskrivninger, som udgjorde 313 mio., hvoraf nedskrivninger af goodwill var 120 mio. kr. (Sjælsø 

årsrapport 2012: 5). Fra 2008 til 2012 faldt egenkapitalen 1.744 mio. svarende til et fald på 89 % på 

blot 5 år. 

4.2.2 Reformulering af balancen     

 

Ovenfor fremgår uddrag af den reformulerede balance hos Sjælsø. Den fulde reformulering fremgår 

af bilag 2, hvor man kan se, hvordan posterne i de offentlige regnskaber er reformuleret.  

Af uddraget ovenfor fremgår, at kernedriftsaktiverne faldt med 1.460 mio. eller 23 % og 

driftsforpligtelserne med 888 mio. eller 66 % fra 2008 til 2010, hvilket primært skyldes levering og 

afregning af projekter, hvorved tilhørende tilgodehavender fra salg og driftsforpligtelser blev 

Uddrag af reformuleret balance (t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Kernedriftsaktiver 2.955.492     3.545.693     5.003.744   5.571.890   6.463.354     

Driftsforpligtelser 664.516 748.665 467.461 550.006 1.355.417

Kerne nettodriftsaktiver 2.290.976     2.797.028     4.536.283   5.021.884   5.107.937     

Ikke-kerne driftsaktiver 330.374 452.725 53.037 23.049 5.453

Netto driftsaktiver (NDA) 2.621.350     3.249.753     4.589.320   5.044.933   5.113.390     

Finansielle forpligtelser 2.497.021 2.868.822 3.239.143 3.731.952 3.795.375

Finansielle aktiver 80.848 275.264 357.418 551.621 630.778

Netto finansielle forpligtelser 2.416.173 2.593.558 2.881.725 3.180.331 3.164.597

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 205.177        656.195        1.707.595   1.864.602   1.948.793     
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reduceret (Sjælsø årsrapport 2009: 14 & 2010: 16). I 2010 udgjorde kerne nettodriftsaktiverne 

således 89 % af 2008-niveauet. Faldet i driftsaktiviteten er overordnet i tråd med faldet i netto 

finansielle forpligtelser, som i 2010 udgjorde 91 % af 2008-niveauet. 

I 2011 falder kernedriftsaktiverne med hele 1.458 mio. kr., som primært skyldes nedskrivning af 

goodwill samt levering og afregning af projekter (Sjælsø årsrapport 2011: 16). Driftsforpligtelserne 

steg med 281 mio. og ikke-kernedriftsaktiver steg 400 mio., hvilket hovedsaglig skyldes 

forpligtelser og aktiver tilhørerende aktiviteter bestemt for salg. Dette medførte, at kerne 

nettodriftsaktiverne kun udgør 2.797 mio. i 2011 svarende til et fald på 1.739 mio. i forhold til 

2010.  

Netto finansielle forpligtelser faldt kun med 288 t.kr. i 2011 og udgør 2.594 mio., svarende til 82 % 

af niveauet i 2008. Egenkapitalen faldt dog med hele 1.051 mio. fra 2010 til 2011 og udgjorde 656 

mio. ultimo 2011.   

Den dårlige udvikling fortsatte i 2012, hvor netto driftsaktiverne reduceres yderligere, primært pga. 

nedskrivninger og afregning af projekter, hvor tilhørende tilgodehavender og forpligtelser reduceres 

tilsvarende. Netto finansielle forpligtelser var overordnet på niveau med 2011, men egenkapitalen 

reduceres yderligere med 451 mio. og udgør kun 205 mio. ultimo 2012, hvilket svarer til 11 % af 

egenkapitalen i 2008. Da NFF falder relativt mere end egenkapitalen i analyseperioden, øges den 

finansielle gearing. Mere herom i DuPont analysen, jf. afsnit 4.2.4. 

4.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Som det fremgår ovenfor, har Sjælsø foretaget store nedskrivninger af projektbeholdninger og andre 

materielle- og immaterielle aktiver, som Sjælsø viser særskilt i de offentlige årsrapporter. Derfor 

har jeg valgt at klassificere nedskrivningerne som ”Andet driftsoverskud” i reformuleringen, da jeg 

vurderer at det er tale om usædvanlige poster, som ikke vil forekomme i den størrelsesorden i 

fremtiden.  

Det fremgår af nedenstående uddrag af den reformulerede resultatopgørelse, at Sjælsøs omsætning 

faldt fra 5.706 mio. til 1.111 mio. i perioden 2008 til 2009, svarende til en nedgang på 81 %. Ifølge 

Sjælsøs årsrapport skyldes faldet væsentligt færre salg af nye projekter primært som følge af 

markant ændrede markedsforhold (Sjælsø årsrapport 2009:5).   
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Faldet i omsætningen er således en medvirkende årsag til, at driftsunderskuddet fra salg (efter skat) 

i 2009 udgjorde -122 mio. og totalindkomsten -603 mio. kr. Resultatet fra driftsaktiviteten forbedres 

dog i 2010, som følge af en omsætningsstigning a 136 mio. samtidig som koncernens kapacitet blev 

tilpasset de nye markedsforhold. Dette medførte, at driftsomkostningerne faldt markant og NOPAT 

blev 11 mio. i 2010. Dog blev totalindkomsten negativ med 162 mio., som følge af andet 

driftsoverskud og netto finansielle omkostninger.  

Driftsaktiviteten giver dog igen underskud i 2011, hvor Sjælsøs NOPAT var -55 mio. Dertil bidrog 

andet driftsoverskud negativt med -933 mio., hvor 353 mio. vedr. resultat af ophørende aktiviteter 

og 480 mio. vedr. nedskrivninger. Således blev det samlede driftsunderskud -988 mio. og 

totalindkomsten til moderselskabets ejere hele -1.054 mio., som er det dårligste i virksomhedens 

historie.  

Årsrapporten fra 2012 var den sidste som Sjælsø aflagde inden de gik konkurs. Her steg 

omsætningen med 134 mio. svarende til en stigning på 13 % og driftsomkostningerne steg med 149 

mio. eller 15 % i forhold til 2011. NOPAT landede på -53 mio. kr., som svarer til en forbedring på 2 

mio. i forhold til 2011. Da andet driftsoverskud og netto finansielle omkostninger bidrog negativt 

med hhv. -321 mio. og -79 mio., endte totalindkomsten for 2012 på -452 mio., hvilket resulterede i 

at egenkapitalen ultimo udgjorde kun 205 mio.   

I næste afsnit vil jeg forsøge at give svar på, hvilke underliggende værdidrivere har medvirket til 

den negative udvikling i Sjælsø.  

4.2.4 Rentabilitetsanalyse af Sjælsø 

Som beskrevet anvendes Du Pont-modellen til at analysere rentabiliteten i de udvalgte selskaber. 

Hvis en virksomhed ikke er rentabel vil den før eller siden løbe tør for likviditet, hvorfor den ikke 

vil være i stand til at tilbagebetale gæld efter hånden som den forfalder og vil derfor i sidste ende 

Uddrag af reformuleret resultatopgørelse (t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 1.151.151 1.017.117 1.246.460 1.110.787 5.706.157

Driftsoverskud fra salg (efter skat) (NOPAT) -52.546 -54.970 11.250 -122.446 270.025

Andet driftsoverskud (efter skat) -320.866 -933.256 -65.411 -331.542 -184.570

Samlet driftsoverskud -373.412 -988.226 -54.161 -453.988 85.455

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -78.557 -65.978 -107.651 -148.787 12.302

Totalindkomst til moderselskabets ejere -451.968 -1.054.203 -161.811 -602.775 97.756
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ikke kunne fortsætte driften. Ved hjælp af den udvidede Du Pont-model, vil jeg derfor analysere 

Sjælsøs rentabilitet, med henblik på at identificere eventuelle going concern problemer.  

Sammenhængen i de forskellige niveauer blev gennemgået ved analysen af Pihl, hvorfor der 

henvises dertil, for en yderligere gennemgang, jf. afsnit 4.1.4. 

 

Ovenfor fremgår Du Pont-modellens niveau 1 for Sjælsø. Det fremgår, at egenkapitalforrentningen i 

2009 var -31,6 %, hvilket indikerer at ejerne tabte 31,6 ører for hver investeret krone. ROE 

forbedres lidt i 2010, men faldt til -89,2 % i 2011 og til hele -104,9 % i 2012.  

Årsagen til at ejernes investering taber værdi, skyldes negativ totalindkomst i perioden 2009-2012, 

jf. ovenstående gennemgang. Som omtalt ovenfor, er totalindkomsten negativ pga. store 

nedskrivninger af bl.a. projektbeholdning, tilgodehavender og materielle- og immaterielle aktiver, 

specielt i 2011, hvor ekstraordinære nedskrivninger udgjorde 480 mio. kr. Samtidig biddrog 

resultatet af ophørende aktiviteter negativt med -353 mio. i 2011, jf. bilag 2.  

Driften i Sjælsø gav store underskud og egenkapitalen blev derfor mindre og mindre, hvorfor den 

udgjorde 205 mio. i 2012 i forhold til en totalindkomst på -452 mio. Dette svarer til en 

gennemsnitlig egenkapitalforrentning på -104,9 %, dvs. for hver krone ejerne havde investeret, tabte 

de i gennemsnit 1,05 kr. Hvis udviklingen ville fortsætte, ville der være brug for kapitaltilførsel fra 

interesserede investorer, da egenkapitalen snart var væk. Men når potentielle investorer ser en 

negativ egenkapitalforrentningen over en lang årrække, vil de nok først overveje andre 

investeringsalternativer. 

Udviklingen i ROE afhænger af afkastet fra netto driftsaktiver (ROIC) og afkastet fra 

finansieringsaktiviteten (sammenfattes i FGEAR). Det gælder, at såfremt ROIC overstiger netto 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 1 2012 2011 2010 2009

ROE -104,9% -89,2% -9,1% -31,6%

Analyse af finansiel gearing 2012 2011 2010 2009

ROIC -12,7% -25,2% -1,1% -8,9%

FGEAR 5,816 2,316 1,697 1,664

r -3,1% -2,4% -3,6% -4,7%

SPREAD -15,9% -27,6% -4,7% -13,6%

Dekomponering på niveau 1 for Sjælsø Gruppen
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låneomkostningerne i procent, r, så vil ROE overstige ROIC. Hvor meget ROE overstiger ROIC 

afhænger af størrelsen på SPREAD samt FGEAR, jf. bilag 6.  

Det fremgår af Du Pont-analysen på niveau 1, at Sjælsø har negativ SPREAD alle årene i perioden 

2009-2012, dvs. Sjælsø betaler mere i netto låneomkostninger (r) end hvad driftsaktiviteten har i 

afkast (ROIC). Det fremgår ligeledes, at Sjælsøs finansielle gearing, FGEAR, er stigende i 

perioden. Sjælsø havde 1,664 kr. i netto rentebærende gæld for hver krone i egenkapital i 2009, som 

steg til 2,316 og 5,816 i hhv. 2011 og 2012. Som tidligere sagt, vil en yderligere gearing reducere 

ROE relativt til ROIC, såfremt SPREAD er negativ. Dette er tilfældet for Sjælsø, hvor vi ser at en 

forøgelse af FGEAR er med til at reducere ROE (med undtagelse i 2010), jf. niveau 1.  

FGEAR viser forholdet mellem netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen. I afsnittet 

reformulering af balancen på afsnit 4.2.2 fremgår, at Sjælsøs netto finansielle forpligtelser falder fra 

3.165 mio. i 2009 til 2.416 mio. i 2012, hvorimod egenkapitalen falder fra 1.865 mio. til 205 mio. i 

samme periode. Således falder netto finansielle forpligtelser med 24 % i forhold til egenkapitalens 

reducering på hele 89 %. Denne udvikling forårsager altså, at FGEAR stiger forholdsvis meget i 

analyseperioden.  

 

På niveau 2 findes ROIC, som udtrykker forrentningen af driftsaktiviteten ved at sammenligne det 

samlede driftsoverskud i forhold til gennemsnitlige netto driftsaktiver (Sørensen 2009: 256), jf. 

formel på bilag 6. Det fremgår af niveau 2, at Sjælsøs afkast på netto driftsaktiverne varierer meget 

i perioden. I 2009 var det gennemsnitlige afkast -8,9 ører for hver krone bundet i netto driftsaktiver, 

som forbedres til -1,1 ører i 2010. I 2011 falder ROIC til hele -25,2 %, men forbedres til -12,7 % i 

2012. Forrentningen af netto driftsaktiverne er altså negativ hele perioden, hvilket skyldes store 

driftsunderskud samt faldende netto driftsaktiver. Faldet i ROIC i 2010 til 2011, skyldes en 

voldsom stigning i det samlede driftsunderskud, primært pga. store nedskrivninger samt et markant 

fald i netto driftsaktiver, som hovedsagligt skyldes aktiver bestemt for salg vedr. ophørende 

aktiviteter, jf. reformulerede opgørelser af bilag 2.     

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 2 2012 2011 2010 2009

ROIC -12,7% -25,2% -1,1% -8,9%

OG -32,4% -97,2% -4,3% -40,9%

AOH 0,392 0,259 0,259 0,219

Dekomponering på niveau 2 for Sjælsø Gruppen
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ROICs underliggende værdidrivere er overskudsgraden (OG) og (netto) aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). I analysen fremgår, at OG var -40,9 % i 2009, hvilket indikerer at 

driften i Sjælsø havde 40,9 ører i underskud for hver omsætningskrone. I 2010 forbedredes OG 

markant, hvor det udgjorde -4,3 %, som hovedsagligt skyldes øget omsætning og forbedret 

omkostningstilpasning og derved forbedret driftsoverskud. I 2011 falder omsætningen og der 

foretages store nedskrivninger af projektbeholdninger, tilgodehavender og goodwill, samtidig som 

man lukker flere udenlandske aktiviteter. Dette medførte store tab, hvilket resulterede i et samlet 

driftsunderskud på -988 mio., og en OG på hele -97,2 %. OG forbedres dog i 2012, hvor 

underskuddet fra Sjælsøs samlede driftsaktivitet var -32,4 ører pr. krones salg. På niveau 3 vil jeg 

analysere overskudsgradens underliggende værdidrivere yderligere. 

Ved at betragte AOH ses, at omsætningshastighederne er stigende i perioden, hvilket antyder at 

kapitaltilpasningen er forbedret. I 2009 udgjorde AOH 0,219, hvilket indikerer at der blev solgt for 

0,219 kr. for hver krone investeret i netto driftsaktiver. AOH stiger til 0,259 i 2010 og yderligere til 

0,392 i 2012. De underliggende værdidrivere tilhørende aktivernes omsætningshastig vil blive mere 

analyseret på niveau 3, hvortil der henvises for yderligere.  

 

Ovenfor fremgår Du Pont-modellens niveau 3 for overskudgradens bagvedliggende værdidrivere. 

Her kan vi se, at de direkte omkostninger udgjorde -103,9 % af omsætningen i 2009, dvs. for hver 

krone i omsætning, havde Sjælsø 1,04 kr. i direkte omkostninger. Derfra skal fratrækkes 

personaleomkostninger, af- og nedskrivninger af materielle anlæg samt skatten fra driftsaktiviteten. 

Derefter fremkommer OGsalg (efter skat) som udgjorde -11,0 % i 2009. Dvs. Sjælsøs kerne 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3

OG-drivere (%) 2012 2011 2010 2009

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100%

Direkte omkostninger -93,3% -88,6% -91,8% -103,9%

Personaleomkostninger -6,6% -9,7% -10,8% -17,0%

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver -0,2% -0,3% -0,4% -0,6%

OGsalg (før skat) -0,1% 1,4% -3,0% -21,5%

Skat på driftsoverskud fra salg -4,5% -6,8% 3,9% 10,4%

OGsalg (efter skat) -4,6% -5,4% 0,9% -11,0%

OGandet (efter skat) -27,9% -91,8% -5,2% -29,8%

OG -32,4% -97,2% -4,3% -40,9%

Dekomponering på niveau 3 for Sjælsø Gruppen
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driftsaktivitet havde 11 ører i underskud for hver krone i omsætning i 2009. Fra andet 

driftsoverskud havde de 29,8 % i underskud, hvorefter den samlede OG blev -40,9 %. 

Det fremgår af analysen, at Pihl formåede at reducere samtlige ordinære driftsomkostninger i 

perioden 2009-2011. OGsalg (før skat) var endda 1,4 % i 2011, hvilket viser at de forbedrede 

driftsaktiviteten betydeligt. Men efter skat udgjorde OGsalg (efter skat) -5,4 % i 2011, hvilket svarer 

til -55 mio. i driftsunderskud.  

Det er særdeles i øjnefaldende, at OGandet (efter skat) udgør hele -91,8 % i 2011. Årsagen til dette er, 

at andet driftsoverskud (efter skat) udgør hele -933 mio., hvor nedskrivninger af projektbeholdning 

og tilgodehavender samt nedskrivninger af goodwill udgør 480 mio. og årets resultat af ophørende 

aktiviteter udgør -353 mio. og dagsværdireguleringer (dirty-surplus fra egenkapitalopgørelsen) 

udgør -100 mio., jf. reformuleret resultatopgørelse bilag 2. Man kan således konkludere, at Sjælsø 

var særdels hårdt ramt af de ændrede markedsforhold med faldende markedsværdier og 

dertilhørende værdireguleringer. 

I 2012 forbedres OGsalg (efter skat) til -4,6 %, som skyldes lavere personaleomkostninger og mindre 

skat i forhold til nettoomsætningen. Resultatet af andet driftsoverskud (efter skat) udgjorde -321 

mio. eller -27,9 %, som igen stammer fra nedskrivninger og ophørende aktiviteter. Det samlede OG 

blev herefter -32,4 %, som var en markant forbedring i forhold til 2011. 

Ovenstående overskudsgrader taler sit tydelige sprog. Sjælsøs driftsaktivitet gav store underskud de 

sidste 4-5 år inden de gik konkurs. På trods af forsøg på at tilpasse omkostningerne til Sjælsøs 

aktivitet, lykkedes det ikke at få rentabilitet i driften, hvilket i sidste ende gav virksomheden svært 

ved at fortsætte driften, idet de ikke kunne generere likviditet til at investere i driften. De store 

driftsunderskud skyldes specielt store nedskrivninger, tab i forbindelse med ophørende aktiviteter 

og dagsværdireguleringer. 

Nedenfor fremgår analysen af AOH-driverne på niveau 3. 
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Til at analysere kapitalintensiteten- og tilpasningen i Sjælsø anvendes den inverse værdi af 

aktivernes omsætningshastighed. Dvs. 1/AOH som måler, hvor mange ører der er bundet i netto 

driftsaktiverne til at skabe én krones salg.  

Det fremgår af analysen ovenfor, at 1/AOH var 4,573 i 2009, hvilket indikerer at Sjælsø havde 

bundet 4,573 kr. i netto driftsaktiver for at generere én krone i nettoomsætning. Det fremgår 

ligeledes at 1/AOH er faldende hele analyseperioden, hvilket indikerer at Sjælsø har forbedret deres 

kapitaltilpasning/kapacitetsudnyttelse.  

De underliggende værdidrivere viser, at Sjælsø binder langt flest penge i projektbeholdninger, som i 

2009 udgjorde 3,548, men faldt til 2,165 i 2012. Projektbeholdninger omfatter grunde og færdige 

ejendomsprojekter til videresalg, igangværende byggeprojekter for egen regning samt igangværende 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3

AOH-drivere (inverse) 2012 2011 2010 2009

Langfristede kernedriftsaktiver

Goodwill 0,268 0,449 0,425 0,475

Materielle aktiver 0,008 0,013 0,014 0,018

Andre langfristede kernedriftsaktiver 0,108 0,309 0,394 0,251

Kortfristede kernedriftsaktiver

Projektbeholdning 2,165 3,168 3,186 3,548

Tilgodehavender fra salg 0,062 0,112 0,172 0,990

Andre kernedriftsaktiver 0,212 0,152 0,052 0,135

1/AOH (kerne DA) 2,824 4,203 4,242 5,417

Driftsforpligtelser

Øvrige hensatte forpligtelser -0,079 -0,090 -0,052 -0,047

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,088 -0,161 -0,164 -0,454

Andre driftsforpligtelser -0,446 -0,347 -0,192 -0,357

-0,614 -0,598 -0,408 -0,858

1/AOH (Kerne NDA) 2,210 3,605 3,834 4,560

1/AOH (Ikke-kerne DA) 0,340 0,249 0,031 0,013

1/AOH 2,550 3,854 3,865 4,573

Netto arbejdskapital 1,883 2,946 3,103 3,966

Netto anlægskapital 0,327 0,659 0,731 0,594

1/AOH (kerne NDA) 2,210 3,605 3,834 4,560

Dekomponering på niveau 3 for Sjælsø Gruppen
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solgte byggeprojekter som først kan indregnes i omsætningen på afleveringstidspunktet (Sjælsø 

årsrapport 2012: 90). Det fremgår ligeledes, at de materielle anlægsaktiver udgør en relativ lille 

andel af de samlede kerne driftsaktiver. Årsagen hertil er, at i forhold til almindelige entreprenører 

forestår Sjælsø ikke selv nogen del af selve byggerierne, men fokuserer på projektudvikling og – 

styring (Sjælsø årsrapport 2009: 17).  

Udtrykket 1/AOH (Kerne NDA) giver et mere præcist mål for den kapital, der er investeret i driften 

for at generer én krones salg, da 1/AOH inkluderer ikke-kerne driftsaktiver, som jo ikke bidrager til 

salget. Her ses samme udvikling som tidligere nævnt, nemlig at der bindes færre penge i 

driftsaktiverne i perioden, bl.a. fordi driftsforpligtelserne forøges. At driftsforpligtelserne stiger er 

positivt for Sjælsø, da dette er med til at mindske pengebindingen i driftsaktiverne. 

Noget der springer i øjnene i analysen, er bl.a. stigningen i 1/AOH (ikke-kerne NDA), som stiger 

fra 0,031 i 2010 til 0,3401 i 2012. Årsagen til den øgede pengebinding er Sjælsøs afvikling af 

aktiviteten i bl.a. Polen, hvorfor disse aktiver er klassificeret som ”Aktiver bestemt for salg 

(ophørende aktiviteter)”, jf. bilag 2.   

Med et negativt ROIC, negativ SPREAD, stigende finansiel gearing samt faldende 

egenkapitalforrentning siden 2010, taler Du Pont-analysen et tydeligt sprog. Selv om Sjælsø 

forbedrede kapitaltilpasningen fra 2009 til 2012, formåede de ikke at få driften til at give overskud. 

De rødglødende regnskaber medførte, at Sjælsø blev erklæret konkurs i august 2013.   

4.2.5 Sjælsøs revisionspåtegning 

I 2009 og 2010 fik Sjælsø blanke revisionspåtegning af revisor, men i 2011 tilføjer revisor 

supplerende oplysninger på årsrapporten. Her fremhæver revisor ledelsens beskrivelse af 

”Forudsætninger og usikkerheder vedrørende finansiering og markedsgrundlag” i note 32. Ifølge 

note 32 er det afgørende for ledelsen, at Sjælsøs projekter udføres i tæt samarbejde med 

ejendomsinvestorer og banker, specielt under daværende usikre finansielle og markedsmæssige 

forhold. Ledelsen skriver, at de har en god opbakning om forlængelse af lånefaciliteter, så de kan 

fortsætte med aktiviteten. De skrev desuden, at de efter statusdagen 31.12.11 indgik aftale om 

forlængelse af lån, hvorved Sjælsøs likviditetsbehov blev understøttet (Sjælsøs årsrapport 2011: 

81). Likvider til fri disposition udgjorde 90 mio. i 2011, som ledelsen vurderede tilstrækkeligt til at 

fortsætte driften (Sjælsøs årsrapport 2011: 18).   
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Sjælsø aflagde sin sidste årsrapport i marts 2013 vedr. regnskabsåret 2012. Revisor tog ikke 

forbehold, men gav supplerende oplysninger vedr. ”Usikkerhed vedrørende going concern” og 

”Usikkerhed vedrørende værdiansættelse af aktiver” og henleder opmærksomheden til note 0.  

Ledelsen skriver i note 0, at Sjælsøs likviditetssituation gør, at de kun kan indfri projektgæld med 

provenu af solgte projekter (Sjælsøs årsrapport 2012: 50). De kan altså ikke indfri gæld tilknyttet 

projekter på anden vis, f.eks. ved at optage yderligere gæld i banken. Ledelsen skriver, at ved 

regnskabsaflæggelsen for 2012 var Sjælsøs likvide beholdning på et utilfredsstillende lavt niveau og 

at likviditeten af allerede solgte projekter fratrukket driftsomkostninger i 2013 var negative.  

De skriver yderligere, at det er afgørende, at der både i første og andet halvår af 2013 frigøres 

likviditet fra tilgodehavendet hos det associerede selskab PGSI Holding AB, så de kan finansiere 

den løbende drift i 2013. De forventer at tilgodehavendet a 203 mio. indfries i løbet af 2013, men 

der er markant risiko for at indfrielsen udskydes. Ligeledes var det afgørende for koncernen, at 

kreditfaciliteterne løbende kunne forlænges, at projekter kunne finansieres samt at der kunne opnås 

yderligere lån, når der er behov herfor (Sjælsøs årsrapport 2012: 50).  

Ved aflæggelse af 2012 årsrapporten har ledelsen lagt til grund, at forudsætningerne vedr. 

finansiering og likviditet var opfyldt, hvorfor årsrapporten blev aflagt under forudsætning af going 

concern. De skriver dog, der er væsentlig usikkerhed knyttet til opfyldelsen af forudsætningerne, og 

såfremt de ikke opfyldes, vil det i yderste konsekvens medføre at Sjælsø ikke kan fortsætte driften 

(Sjælsøs årsrapport 2012: 50). Da disse oplysninger er givet i noterne, er det min vurdering at 

ovenstående usikkerhed vedr. going concern er tilstrækkeligt omtalt og at revisors påtegning er 

korrekt. Revisor skriver endvidere i de supplerende oplysninger, at der er eksisterer væsentlig 

usikkerheder, som kan rejse betydelig tvivl om koncernens og moderselskabets evne til at fortsætte 

driften. 

Ovenstående rentabilitetsanalyse indikerede, at Sjælsøs driftsaktivitet ikke var rentabel og at de 

sidste års negative udvikling ville medføre, at de før eller siden ville støde i likviditetsproblemer. 

Den 8. august 2013 meddelte bestyrelsen, at der var reel risiko for konkurs, medmindre det 

lykkedes advokaterne at rekonstruere dele af koncernen. Sjælsø havde voldsom mangel på 

nødvendig likviditet, hvorfor koncernen var ude af stand til at betale sine regninger (Sørensen, Bent 

H., 2013). Den 16. august sendte virksomheden en fondsbørsmeddelelse, hvor de meddelte at 
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koncernen var på vej i konkursbehandling, efter at bestræbelser på en rekonstruktion var endt 

nytteløst (Berlingske, 2013). Der gik således 5 måneder fra revisors underskrift af 2012 

årsrapporten indtil selskabet indsendte konkursbegæring til skifteretten.  

4.3 Regnskabsanalyse af Engsø Gruppen A/S 

Engsø havde til formål at tilkøbe mellemstore entreprenørvirksomheder eller andre 

brancherelaterede selskaber, med henblik på at videreudvikle disse med det formål at skabe en 

landsdækkende entreprenørkoncern (Engsøs årsrapport 2008/09: 5). I 2010 meddeler Engsø, at de 

var blevet en landsdækkende med en række mindre entreprenør- og tømrervirksomheder samt andre 

brancherelaterede produktionsvirksomheder og at disse skulle udvikles og drives fra en fælles 

platform (Engsøs årsrapport 2009/10: 5).  

Engsøs årsrapporter blev aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store 

klasse C-virksomheder. Omsætning fra almindelige håndværksydelser indregnes på tidspunktet for 

levering og risikoens overgang, hvorimod entreprisekontrakter (igangværende arbejder) indregnes 

som omsætning i takt med produktionens udførsel (produktionsmetoden). 

4.3.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

 

Ovenfor fremgår uddrag af den reformulerede egenkapitalopgørelse for Engsø. Den fulde 

reformulering fremgår af bilag 3. Det bemærkes, at Engsø valgte at ændre deres forskudte 

regnskabsår (1/10 – 30/9) til at følge kalenderåret i regnskabsåret 2009/10, hvorfor tallene i 2009/10 

gælder fra 1. oktober 2009 til 31. december 2010, dvs. 15 måneder.  

Det fremgår af uddraget ovenfor, at egenkapitalen ultimo 2007/08 steg 16,6 mio., hvilket primært 

skyldes kapitalforhøjelse a 9,5 mio. kr., jf. transaktioner med ejerne. I 2008/09 faldt egenkapitalen 

0,4 mio., da der blev udbetalt lidt mere i udbytte end hvad der blev overført til egenkapitalen. I 

2009/10 overføres der 1,2 mio. til ”Overført resultat” under egenkapitalen samtidig som anden 

totalindkomst bidrager positivt med 5,9 mio. Den samlede totalindkomst udgør derfor 7,1 mio. i 

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t.kr.) 2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Primo saldo 01.01 27.891 32.110 27.903 28.266 11.674

Transaktioner med ejerne -1.500 0 -2.900 -4.600 13.356

Overført i året 8.897 -4.477 1.245 4.236 3.237

Anden totalindkomst 0 258 5.862 0 0

Ultimo saldo 31.12 35.288 27.891 32.110 27.902 28.267
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2009/10. Anden totalindkomst i 2009/10 består af opskrivningshenlæggelser, som indregnes 

særskilt under egenkapitalen. Det fremgår ikke i regnskabet, hvilke aktiver opskrivningen stammer 

fra.  

I 2011 reduceres egenkapitalen med 4,2 mio. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a., at Engsø efter 

kraftig vækst forsøgte at ensrette processerne i koncernen ved at konsolidere og omstrukturere dem. 

Derudover investerede de i et komplekst økonomisystem, som skulle styrke koncernens finansielle 

aktiviteter (Engsø årsrapport 2011: 5).   

I 2012 giver Engsø igen overskud, hvor overført resultat udgjorde 8,9 mio. Det positive resultat 

skyldes tidligere års investeringer i omstruktureringer samt fusioner, som gav afkast i 2012 (Engsø 

årsrapport 2012: 5).  

4.3.2 Reformulering af balancen 

Som tidligere anført, er balancen opdelt i drifts- og finansieringsaktiviteter, hvor driftsaktivteten 

består af driftsaktiver og driftsforpligtelser der opstår i forbindelse med virksomhedens produktion 

og salg af varer og tjenesteydelser, hvorimod finansieringsaktiviteten består af forpligtelser der 

opstår for at finansiere driften og finansielle aktiver som opstår til at absorbere overskydende 

likviditet fra driften.  

Nedenfor fremgår uddrag af den reformulerede balance for Engsø. For at se den fulde reformulering 

henvises til bilag 3.  

 

Uddrag af reformuleret balance (t.kr.) 2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Kernedriftsaktiver 335.352 280.027 200.501 139.313 105.959

Driftsforpligtelser 305.535 243.734 195.787 122.449 124.603

Kerne nettodriftsaktiver 29.817         36.293         4.714          16.864      (18.644)    

Ikke-kerne driftsaktiver 0 0 1.730 4.169 0

Netto driftsaktiver (NDA) 29.817         36.293         6.444          21.033      (18.644)    

Finansielle forpligtelser 37.261 33.560 9.469 4.228 6.903

Finansielle aktiver 48.673 38.481 53.101 23.185 65.805

Netto finansielle aktiver (NFA) 11.412 4.921 43.632 18.957 58.902

Koncernegenkapital 41.229 41.214 50.076 39.990 40.258

Minoritetsinteresser 5.941          13.323         17.966         12.087      11.992     

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 35.288         27.891         32.110         27.903      28.266     
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Den reformulerede balance for Engsø, adskiller sig fra Pihls og Sjælsøs, i og med at Engsø har 

minoritetsinteresser
7
. Det har derfor været nødvendigt at trække minoritetsinteresserne ud af 

balancen for at finde frem til egenkapitalen for moderselskabets aktionærer.  

Det fremgår ovenfor, at kerne nettodriftsaktiverne var negative i 2007/08, hvilket kan virke lidt 

usædvanligt. Engsøs kernedriftsaktiver udgjorde 106 mio. og driftsforpligtelserne 125 mio., hvorfor 

kerne netto driftsaktiverne var -18,6 mio. Årsagen til at driftsforpligtelserne er så høje, skyldes 

aconto faktureringer på igangværende arbejder og leverandørgæld, som udgør hhv. 36 mio. og 47 

mio., jf. reformuleret balance bilag 3. 

Engsøs finansielle forpligtelser er dog langt lavere end driftsforpligtelserne og udgjorde ”kun” 6,9 

mio. i 2007/08, mens de finansielle aktiver (primært likvider) udgjorde hele 66 mio., dvs. Engsø 

havde netto finansielle aktiver a 59 mio. i 2007/08.  

I 2008/09 steg kerne nettodriftsaktiverne fra -18,6 mio. til 16,9, hvilket skyldes at 

kernedriftsaktiverne steg med hele 33 mio. eller 32 % i forhold til 2007/08 mens 

driftsforpligtelserne stort set var uændrede. De finansielle aktiver eller likviderne falder med 42 

mio. i perioden, hvilket kan skyldes, at Engsø brugte likviderne til køb af nogle 

entreprenørvirksomhede i perioden, da de havde en opkøbsstrategi i 2008/09 (Engsø årsrapport 

2008/09: 5).  

I 2009/10 faldt kerne nettodriftsaktiverne fra 16,9 mio. til 4,7 mio., som skyldes at 

driftsforpligtelserne steg forholdsvis mere end kernedriftsaktiverne. Kernedriftsaktiverne steg med 

61 mio., hvorimod driftsforpligtelserne steg med hele 73 mio. Stigningen i kernedriftsaktiver 

fortsætter i 2011, hvor de udgjorde 280 mio. i forhold til 248 mio. i driftsforpligtelser. Kerne 

nettodriftsaktiverne udgjorde således 36 mio., hvilket svarer til en stigning på 31,6 mio. eller 670 %.  

I 2011 sker der en væsentlig stigning i Engsøs finansielle forpligtelser, som stiger fra 9,5 til 33,6 

mio. samtidig som den likvide beholdning falder med 14,9 mio. Det fremgår ikke i årsrapporten, 

hvorfor der pludselig optages gæld.. 

                                                 

7
 Minoritetsinteresser defineres som kapitalandele i konsoliderede virksomheder, der ejes af andre end 

koncernvirksomheder, jf. Årsregnskabsloven bilag 1 
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Balanceposterne fortsætter med at vokse i 2012, hvor kernedriftsaktivere stiger til 335 mio., hvilket 

svarer til en stigning på 216 % i forhold til 2007/08. Driftsforpligtelserne er steget 145 % og udgør 

306 mio. i 2012. Kerne nettodriftsaktiverne er således steget med 60 %.  

Finansielle forpligtelser steg yderligere til 37 mio. i 2012 og er således steget med 440 % i 

analyseperioden. De finansielle aktiver er derimod reduceret med 26 % i perioden og udgør 48,7 

mio. i 2012. Selv om der de finansielle forpligtelser er steget forholdsvis mere end de finansielle 

aktiver, så har Engsø altid haft netto finansielle aktiver.  

Engsøs egenkapital for moderselskabets aktionærer steg med 7,4 mio. i 2012 og udgjorde 35 mio., 

hvilket svarer til en stigning på 25 % i analyseperioden, hvilket må vurderes tilfredsstillende, hvis 

man tager markedssituationen i betragtning og sammenligner udviklingen med Pihl og Sjælsø. 

4.3.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Som tidligere nævnt, reformuleres den officielle resultatopgørelse i poster vedrørende drift og 

finansiering. Den reformulerede opgørelse skal endvidere opgøres på totalindkomstbasis, hvorfor 

den også inkluderer ikke-resultatførte (dirty-surplus) poster fra egenkapitalopgørelsen.  

Som nævnt har Engsø minoritetsinteresser på balancen, hvorfor resultatet fra disse er indregnet i 

Engsøs officielle resultatopgørelse. Minoritetsinteressernes resultatandel er ikke en del af Engsøs 

kerneaktivitet, hvorfor resultatet heraf reformuleres og trækkes ud for derved at finde frem til den 

mest retvisende totalindkomst, som er totalindkomsten til moderselskabets ejere, dvs. ekskluderet 

minoritetsinteresser.  

Nedenfor fremgår uddrag af den reformulerede resultatopgørelse. Den fulde reformulering fremgår 

af bilag 3.  

 

2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 986.438 871.422 735.996 492.792 515.363

Driftsoverskud fra salg (efter skat) (NOPAT) 10.956 -2.187 1.696 7.703 15.508

Andet driftsoverskud (efter skat) 0 448 7.241 694 59

Samlet driftsoverskud 10.956 -1.739 8.937 8.397 15.566

Netto finansielle indtægter (efter skat) -759 1.311 1.781 1.935 2.395

Minoritetsinteresser -1.300 -3.791 -3.611 -6.096 -14.724

Totalindkomst til moderselskabets ejere 8.897 -4.219 7.107 4.236 3.237

Uddrag af reformuleret resultatopgørelse (t.kr.)
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Det fremgår ovenfor, at Engsøs NOPAT var 15,5 mio. kr. i 2007/08, men falder hvert år frem til 

2011, hvor det udgjorde -2,2 mio., på trods af at nettoomsætningen er stigende. I 2008/09 falder 

omsætningen med 4 % og NOPAT falder med 50 % og lander på 7,7 mio. Årsagen hertil er, at 

omsætningen falder med 22,6 mio. imens driftsomkostningerne kun falder med 12,3 mio. Selv om 

driftsoverskuddet blev halveret, steg totalindkomsten til 4,2 mio. i 2008/09. Grunden til denne 

udvikling findes i minoritetsinteresserne, hvis underskud blev halveret. 

Det er værd at lægge mærke til, at i forhold til Pihl og Sjælsø, har Engsø har netto finansielle 

indtægter og ikke omkostninger i 2007/08 til 2011. Dette skyldes, at Engsø havde netto finansielle 

aktiver i hele analyseperioden. De finansielle indtægter bidrager positivt med 2,4 mio. i 2007/08, 

hvilket er ganske pænt. De finansielle indtægter er faldende i perioden og i 2012 har Engsø netto 

finansielle omkostninger a 759 t.kr. (efter skat)..  

I 2009/10 stiger omsætningen igen med hele 49,4 %, hvilket bl.a. skyldes regnskabsårets længde a 

15 måneder samt at koncernen integrerede seks nye selskaber, hvorfor en naturlig stigning må 

forventes i omsætningen (Engsø årsrapport 2009/10: 5). NOPAT var på 1,7 mio. i perioden, hvilket 

er væsentligt mindre end tidligere år. Således er driftsomkostningerne steget forholdsvis mere end 

omsætningen, hvilket kan indikere at Engsø måske ikke har opnået stordriftsfordele ved at integrere 

de nye selskaber. 

Selv om NOPAT var relativt lav i 2009/10, så var totalindkomsten 7,1 mio., svarende til et år til år 

vækst på 67,8 %. Stigningen skyldes en opskrivning på 5,9 mio., som er en dirty surplus-post fra 

andet driftsoverskud, jf. bilag 3. 

I 2011 giver driften underskud, da NOPAT er -2,2 mio., på trods af at omsætningen steg til 871 

mio. Ifølge årsrapporten skyldes underskuddet blandt andet, at Engsø har afholdt mange 

omkostninger til at omstrukturere koncernen pga. kraftig vækst. Totalindkomsten til 

moderselskabets aktionærer blev -4,2 mio. i 2011, hvilket er svarer til et fald på 11 mio. i forhold til 

2009/10.  

Driftsaktiviteten forbedres dog væsentligt i 2012, hvor NOPAT udviste et overskud på 11 mio. 

Årsagen til stigningen er, at Engsø formåede øge omsætningen med 115 mio. og begrænse 

driftsudgifterne så de ”kun” steg med 97 mio., dvs. 18. mio. større vækst i omsætningen. I 2012 

sker det interessante, at de finansielle omkostninger for første gang i analyseperioden overstiger de 
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finansielle indtægter, hvilket medfører at Engsø har netto finansielle omkostninger a 0,8 mio. efter 

skat. Totalindkomsten i 2012 steg til 8,9 mio. hvilket svarer til en stigning på 13 mio. i forhold til 

2011. 

Nedenfor vil jeg analysere mere dybdegående, hvilke værdidrivere var med til at påvirke 

rentabiliteten i Engsø.  

4.3.4 Rentabilitetsanalyse af Engsø  

Som argumenteret anvendes Du Pont-modellen til at analysere Engsøs indtjeningsevne. Du Pont-

modellen dekomponerer virksomhedens værdidrivere og gør os i stand til bl.a. at analysere det 

gennemsnitlige afkast pr. indsat kapital eller ressource. Nedenfor fremgår Du Pont-modellens 

niveau 1.   

Da Engsø har minoritetsinteresser i balancen, beregnes Engsøs egenkapitalforrentning (ROE) med 

udgangspunkt i totalindkomsten til moderselskabets ejere og den gennemsnitlige egenkapital til 

moderselskabets aktionærer. ROE før MIN udtrykker Engsøs samlede egenkapitalforrentning ved at 

måle forholdet mellem totalindkomsten før minoritetsinteresser og den gennemsnitlige 

koncernegenkapital, jf. bilag 6.  

ROE kan desuden beregnes som en funktion af ROIC og FGEAR, som i Engsøs tilfælde skal 

omskrives til:  

𝑅𝑂𝐸 = (ROIC − [
Gns. NFA

Gns. EK + Gns. MIN
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑅𝑂𝑁𝐹𝐴)]) ∗ 𝑀𝐼𝐴 

Ovenstående RONFA udtrykker afkastet fra finansieringsaktiviteten og beregnes som netto 

finansielle indtægter i forhold til NFA (i stedet for netto finansielle omkostninger i procent, r). Det 

ses af ligningen ovenfor, at et positivt SPREAD (ROIC > RONFA) vil reducere ROE, da en del af 

aktionærernes investering er anbragt i finansielle aktiver. Finansielle aktiver giver typisk et lavere 

afkast end investeringer i driften, hvorfor ROE vil være lavere end ROIC.  

Ved at gange minoritetsaktionærernes andel (MIA) på ligningen, fås et udtryk for 

egenkapitalforrentningen til de ordinære aktionærer i moderselskabet (majoritetsaktionærerne), 

ROE (Sørensen 2012: 214).  
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Minoritetsaktionærernes andel (MIA) af totalindkomsten beregnes som følgende:  

𝑀𝐼𝐴 =
Totalindkomst/totalindkomst før MIN

Gns. EK/(Gns. EK + Gns. MIN)
 

Hvis MIA er lig med 1,00, indikerer det, at minoritetsaktionærerne får samme ROE som de 

ordinære aktionærer. Hvis MIA er større end 1,00, betyder det, at de ordinære aktionærer opnår en 

større forrentning på deres indskudte kapital end minoritetsaktionærerne og vice versa (Sørensen 

2012: 212).  

 

Af ovenstående analyse på niveau 1 fremgår, at ROE var 15,1 % 2008/09, dvs. Engsøs ejere fik et 

afkast på 15,1 ører for hver krone de havde indskudt. ROE stiger til 23,7 % i 2009/10 som følge af 

at ROIC falder til 65 % og SPREAD til 59,4 %. I 2011 er ROE -14,1 % og ROE før 

minoritetsinteresser -0,9 %. Årsagen hertil er, at totalindkomsten for koncernen var -428 t.kr., men 

da minoritetsinteresserne bidrager negativt med -3,8 mio., ender totalindkomsten til 

moderselskabets aktionærer på -4,2 mio., som medfører at ROE bliver -14,1 %.  

SPREAD var negativt i 2011, hvilket ifølge den formelen øger ROE, hvis der ikke fandtes 

minoritetsinteresser. Men da Engsøs minoritetsinteresser bidrager negativt og MIA udgør 14,998, 

reduceres ROE kraftigt.  

I 2012 stiger afkastet til virksomhedens ejere igen og udgør 28,2 %. Grunden til at ROE stiger så 

meget er, at totalindkomsten igen blev positiv imedens den gennemsnitlige egenkapital ikke steg 

særlig meget. Af nøgletallene ses desuden, at ROIC steg til 33,1 % samtidig som FGEAR steg 

(optager mere gæld), som også bidrager til at ROE forbedredes.  

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 1 2012 2011 2009/10 2008/09

ROE 28,2% -14,1% 23,7% 15,1%

ROE før MIN 24,7% -0,9% 23,8% 25,8%

Analyse af finansiel gearing

ROIC 33,1% -8,1% 65,0% 703,0%

FGEAR -0,198 -0,532 -0,695 -0,970

RONFA -9,3% 5,4% 5,7% 5,0%

SPREAD 42,4% -13,5% 59,4% 698,1%

MIA 1,139 14,998 0,995 0,586

Dekomponering på niveau 1 for Engsø Gruppen
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Engsø har som bekendt netto finansielle aktiver, hvorfor formelen for finansiel gearing (FGEAR) er 

omskrevet til NFA/EK+MIN og nøgletallet står negativt i forhold til de to andre analyserede 

selskaber. FGEAR udtrykker således, hvor meget Engsø havde i netto finansielle aktiver pr. krone i 

koncernegenkapital. I 2008/09 havde selskabet 97 ører i NFA for hver krone i egenkapital. Vi ser at 

nøgletallet stiger hvert år, dvs. nærmer sig 0, og udgør -0,198 i 2012. NFA blev således mindre og 

mindre i forhold til koncernegenkapitalen, hvilket indikerer at Engsøs gearing steg da de optog 

større og større gæld. Af den reformulerede balance ses, at finansielle forpligtelser udgjorde 6,9 

mio. i 2007/08, men steg til 37,3 mio. i 2012, hvilket bekræfter de stigende forpligtelser.    

 

I Du Pont-analysens niveau 2 dekomponeres driftsaktivitetens rentabilitet. Af analysen ses, at 

afkastet fra driftsaktiviteten (ROIC) gav 7,03 kr. i afkast for hver krone bundet i netto driftsaktiver. 

Årsagen til at nøgletallet er så højt, er, at Engsø havde netto driftsforpligtelser (dvs. negative 

driftsaktiver) i 2007/08 a 18,6 mio. i forhold til 21 mio. kr. i netto driftsaktiver i 2008/09 (dvs. gns. 

NDA var 2,4 mio. i 2008/09), jf. bilag 3. ROIC stiger til 65 % i 2009/10, men falder til -8,1 % i 

2011. Således var rentabiliteten fra Engsøs driftsaktivitet negativ i 2011, som skyldes at det samlede 

driftsoverskud gav 1,7 mio. i underskud, jf. bilag 3. I 2012 steg det gennemsnitlige afkast fra 

driftsaktiviteten dog til 33,1 ører for hver krone bundet i netto driftsaktiver, som følge af at det 

samlede driftsoverskud steg til 11 mio. 

De underliggende værdidrivere bag ROIC er overskudsgraden (OG) og (netto) aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). OG måler overskuddet pr. én krones salg fra virksomhedens 

driftsaktivitet. I forhold til Pihl og Sjælsø, er Engsøs OG ret stabil i analyseperioden. Engsøs OG er 

positiv alle årene bortset fra 2011, hvor driften gav 1,7 mio. i underskud og OG var -0,2 %. Den 

højeste OG var i 2008/09, hvor overskuddet pr. salgskrone udgjorde 1,7 ører, men faldt til 1,1 ører i 

2012.  

AOH er faldende hele analyseperioden, hvilket indikerer at salget pr. krone investeret i netto 

driftsaktiver er kraftigt reduceret. Netto driftsaktiverne er således steget forholdsvis mere end 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 2 2012 2011 2009/10 2008/09

ROIC 33,1% -8,1% 65,0% 703,0%

OG 1,1% -0,2% 1,2% 1,7%

AOH 29,842 40,781 53,572 412,590

Dekomponering på niveau 2 for Engsø Gruppen
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stigningen i nettoomsætningen i perioden, som betyder at der er bundet flere og flere penge i netto 

driftsaktiverne, men Engsø har ikke formået at skabe et bedre resultat ved at øge investeringen i 

netto driftsaktiver.  

I 2008/09 var AOH 412,590, som indikerer at Engsø havde 412,59 kr. i omsætning for hver krone 

de havde bundet i netto driftsaktiver. Årsagen til at AOH er så høj her, er, som bekendt, at Engsø 

havde netto driftsforpligtelser i regnskabsåret 2007/08. At Engsø har netto driftsforpligtelser 

betyder faktisk, at de har formået at finansiere sine kernedriftsaktiver (og mere til) vha. 

driftsforpligtelser, hvilket i realiteten betyder at de har en negativ investering i kernedriftsaktiverne 

(ingen pengebinding).  

Selv om Engsøs AOH er faldende, har de en ret lav pengebinding i forhold til Pihl og Sjælsø. I 2012 

havde de 29,84 kr. i salg pr. krone investeret i netto driftsaktiver, som er et markant fald i forhold til 

2008/09. Mere herom i analysen af de inverse AOH på niveau 3.   

 

Ovenfor fremgår common size-analysen af overskudsgradens underliggende drivere for Engsø.  

Af analysen fremgår, at bruttoavancen er faldende hele analyseperioden. Den udgjorde 26,2 % i 

2008/09, men falder til 21,1 % i 2012. Årsagen til faldet skyldes, at omkostninger til råvarer og 

hjælpematerialer er steget forholdsvis mere end omsætningen. I 2008/09 gik der således 69,3 ører til 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3

OG-drivere (%) 2012 2011 2009/10 2008/09

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100%

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -75,6% -73,9% -71,9% -69,3%

Andre eksterne omkostninger -3,3% -3,6% -4,4% -4,5%

Bruttoavanceprocent 21,1% 22,5% 23,8% 26,2%

Personaleomkostninger -18,6% -22,0% -22,7% -23,6%

Af- og nedskrivninger -0,9% -0,8% -0,5% -0,5%

OGsalg (før skat) 1,6% -0,2% 0,5% 2,2%

Skat på driftsoverskud fra salg -0,4% 0,0% -0,3% -0,6%

OGsalg (efter skat) 1,1% -0,3% 0,2% 1,6%

OGandet (efter skat) 0,0% 0,1% 1,0% 0,1%

OG 1,1% -0,2% 1,2% 1,7%

Dekomponering på niveau 3 for Engsø Gruppen
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råvarer og hjælpematerialer for hver salgskrone, men dette steg til 75,6 ører i 2012, dvs. en 

forværring a 6,3 ører.  

Derimod er personaleomkostningernes andel af nettoomsætningen faldende i perioden. 

Personaleomkostningerne udgør 23,6 % i 2008/09, men falder til 22,7 % og yderligere til 22 % i 

hhv. 2009/10 og 2011. I 2012 falder den yderligere med 3,4 % -point og udgør 18,6 % af 

nettoomsætningen.  

Som beskrevet, er OGsalg (efter skat) andelen af salget, der bliver til overskud, hvorfor dette er det 

mest interessante overskudsnøgletal. OGsalg udgør 1,6 % i 2008/09, dvs. Engsø havde 1,6 ører i 

overskud pr. salgskrone fra salgsaktiviteten. I 2009/10 er OGsalg 0,2 %, men OGandet bidrager 

positivt med 1 % som følge af opskrivninger, hvorfor OG udgør 1,2 %. OGsalg falder igen i 2011, 

hvor det udgør -0,3 %, som skyldes at Engsøs drift gav 1,7 mio. i underskud. OGsalg stiger dog igen 

i 2012 og udgjorde 1,1 %. 

 

Den udvidede Du Pont-model

Niveau 3

AOH-drivere (inverse) 2012 2011 2009/10 2008/09

Langfristede kernedriftsaktiver

Immaterielle aktiver 0,010 0,008 0,005 0,007

Materielle aktiver 0,022 0,026 0,024 0,019

Kortfristede kernedriftsaktiver

Varebeholdninger 0,007 0,007 0,007 0,007

Tilgodehavender fra salg 0,257 0,220 0,183 0,201

Andre kortfristede kernedriftsaktiver 0,016 0,015 0,012 0,015

1/AOH (kerne DA) 0,312 0,276 0,231 0,249

Driftsforpligtelser

Acontofaktureringer på igangværende arbejder -0,051 -0,055 -0,030 -0,046

Anden gæld -0,028 -0,034 -0,033 -0,049

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,177 -0,143 -0,129 -0,123

Andre driftsforpligtelser -0,023 -0,020 -0,023 -0,033

-0,278 -0,252 -0,216 -0,251

1/AOH (Kerne NDA) 0,034 0,024 0,015 -0,002

1/AOH (Ikke-kerne DA) 0,000 0,001 0,004 0,004

1/AOH 0,034 0,025 0,019 0,002
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Ovenfor er AOH dekomponeret i omsætningshastigheder for individuelle driftsaktiver og 

driftsforpligtelser. Omsætningshastighederne vises her som den inverse værdi af AOH (1/AOH) og 

måler, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiverne til at generere én krones salg. 

Det fremgår af analysen, at 1/AOH er stigende hele analyseperioden, hvilket indikerer at Engsø har 

forværret deres kapitaltilpasning/kapacitetsudnyttelse ved at binde flere penge i driftsaktiver. Af 

kerne driftsaktiverne er det tilgodehavender fra salg der binder flest penge i balancen. I 2008/09 var 

der bundet 0,201 kr. i tilgodehavender pr. genereret salgskrone, hvilket falder en smule i 2009/10, 

men stiger så igen i 2011 til 0,220. I 2012 stiger den inverse omsætningshastig af tilgodehavender 

yderligere til 0,257, som forværrer pengebindingen.  

Samme udvikling ses i driftsforpligtelserne, som falder en smule i 2009/10, fra -0,25 i 2008/09 til -

0,216 i 2009/10. Blandt driftsforpligtelserne er det særligt leverandørgælden der finansierer 

størstedelen af Engsøs arbejdskapital. Leverandørgælden er stigende i hele analyseperioden og 

stiger fra -0,123 i 2008/09 til -0,177 i 2012, hvilket er positivt da dette reducerer pengebindingen i 

driftsaktiverne.  

Ved at trække driftsforpligtelserne fra kerne driftsaktiverne fås 1/AOH (kerne NDA), hvilket giver 

et mere præcist mål for den kapital, der er investeret i kernedriften for at generere én krones salg.  

Det fremgår af analysen, at 1/AOH (kerne NDA) er -0,002 i 2008/09, hvilket betyder at Engsø har 

finansieret alle driftsaktiverne med driftsforpligtelser. Nøgletallet er dog stigende i perioden, hvilket 

indikerer at Engsø kapitaltilpasning forværres. 

Selv om de langfristede kernedriftsaktiver udgør en meget beskeden del af Engsøs samlede kerne 

driftsaktiver, så binder de i netto flere penge end de kortfristede kernedriftsaktiver. Dette ses i 

analysen af arbejdskapitalen og anlægskapitalen, hvor den inverse værdi af arbejdskapitalen udgør -

0,007 og anlægskapitalen udgør 0,006 i 2008/09. Anlægskapitalen binder flere penge alle årene 

bortset fra i 2012, hvor de udgør 0,019 og 0,014 for hhv. arbejdskapitalen og anlægskapitalen. 

Årsagen til denne sammensætning skyldes som tidligere nævnt, at den forholdsvis store 

Netto arbejdskapital 0,019 0,009 0,004 -0,007

Netto anlægskapital 0,014 0,015 0,011 0,006

1/AOH (kerne NDA) 0,034 0,024 0,015 -0,002

Dekomponering på niveau 3 for Engsø Gruppen
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leverandørgæld er med til at reducere pengebindingen i arbejdskapitalen. Derudover har Engsø 

aconto faktureret igangværende arbejder, som også er med til at effektivisere kapitalbindingen.     

Ideelt set ønsker alle virksomheder at generere så meget salg som muligt på baggrund af minimum 

investeringer i arbejdskapitalen. Samtidig ønsker de at indkassere deres tilgodehavender fra salg så 

hurtigt som muligt og strække betalingerne til leverandørerne. Ved at analysere Engsøs 

omsætningshastighed (AOH-driverne), kan man sige, at de i hvert fald formåede at strække 

betalingerne til leverandørerne, men de har ikke formået at indkassere tilgodehavender fra salg, 

hvilket ses af pengebindingen. Om dette skyldes at Engsø var dårlig betaler kan ikke afgøres ud fra 

indeværende analyse. Det kan heller ikke afgøres, om tilgodehavender fra salg var af dårlig bonitet, 

hvorfor Engsø havde svært ved at indkassere tilgodehavender.  

Analysen af OG-driverne viste, at selv om bruttoavancen og OGsalg (efter skat) var faldende fra 

2008/09 til 2011, så formåede Engsø at vende udviklingen i 2012, hvor OGsalg (efter skat) var 1,1%. 

Det fremgik af analysen, at omkostningerne til råvarer og hjælpematerialer var stigende, mens 

personaleomkostningerne var faldende, hvilket var med til at sikre, at Engsøs driftsaktivitet gav 

overskud alle årene bortset i 2011. 

4.3.5 Engsøs revisionspåtegning 

Ifølge ledelsesberetningen i 2008/09 årsrapporten, havde Engsø bl.a. til formål at tilkøbe 

mellemstore entreprenørvirksomheder eller branchebeslægtede selskaber for derved at skabe en 

landsdækkende entreprenørkoncern (Engsø årsrapport 2008/09: 5). Der lægges også flere og flere 

selskaber til koncernen, og i 2012 omfatter koncernen store entreprenører som f.eks. Jønsson A/S, 

Skana Entreprise A/S m.m. Ifølge ledelsesberetningen i 2012, oplevede størstedelen af 

datterselskaberne fremgang i omsætning og resultat, bortset fra ét enkelt, som oplevede negativt 

udvikling (Engsø årsrapport 2012: 7). Ledelsen skriver videre, at de forventede et aktivitetsniveau 

over niveauet i 2012 og med en forbedring af resultatet (Engsø årsrapport 2012: 8). 

Selv om det ifølge ledelsesberetningen gik godt, måtte Engsø den 16. oktober 2013 begære om 

rekonstruktion til moderselskabet og begære tre af datterselskaberne konkurs
8
 (Byggeplads.dk: 

                                                 

8
 Engsøs konkursbegæringer blev indgivet for datterselskaberne Skana Entreprise A/S, Engsø Vest A/S og Svend 

Mortensen A/S 
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2013). Ifølge direktøren i Engsø, Per Engsø Larsen, skyldtes rekonstruktion- og 

konkursbegæringerne især, at Skana Entreprise havde nogle meget dårlige og tabsgivende projekter, 

som gik hårdt ud over hele koncernen. Derudover var markedet ekstremt presset efter Pihls og 

Sjælsøs konkurs, hvilket medførte at alle holdt på pengene, fordi de var bange for hvem, blev den 

næste som gik konkurs (Borre, Martin, 2013).  

Ifølge bestyrelsesformanden Johan Blach Petersen, havde ledelsen udarbejdet en realistisk 

redningsplan, som skulle forhindre at de gik konkurs, men de kunne ikke få finansieringen på plads, 

hvorfor de så sig tvungen til at anmode om rekonstruktion til moderselskabet (Ritzaus Bureau, 

2013). To uger efter anmodningen, den 30. oktober 2013, blev Engsøs administrationsselskab 

Engsø Gruppen og Engsø Projektudvikling erklæret konkurs og tilbage i koncernen var to Jønsson 

selskaber, som begge skulle sælges (Mortensen, Sille, 2013).  

Engsø fik blank revisionspåtegning på årsrapporten alle årene i analyseperioden. Ifølge ovenstående 

rentabilitetsanalyse var der heller ikke indikationer på, at Engsø ikke var rentabel og der var således 

ikke indikationer på fremtidige likviditetsproblemer. Overskudsgraden fra salg og totalindkomsten 

var positiv alle årene og egenkapitalen steg hvert år bortset fra 2011. Ifølge analysen af aktivernes 

omsætningshastighed forværredes kapitaltilpasningen i analyseperioden, men ikke noget 

alarmerende. Samtidig havde Engsøs netto finansielle aktiver hele analyseperioden. 

Man kan altid stille spørgsmål til revisors arbejde, heriblandt om de har været detaljeret nok i deres 

gennemgang af boniteten i Engsøs tilgodehavender samt om der burde være større hensættelser til 

tab, specielt når Skana havde så mange tabsgivende kontrakter. Hvis et datterselskab har så stor 

betydning for den samlede koncern, at tabsgivende kontrakter i datterselskabet kan vælte en stor 

rentabel koncern, kan man stille spørgsmålstegn ved revisor arbejde med hensyn til at udfordre 

ledelsens hensættelser til tab. Om revisor i tilstrækkelig grad har udfordret ledelsen kan 

afhandlingen ikke svare, idet jeg kun har haft adgang til offentligt tilgængeligt regnskabsmateriale 

og artikler.  

Men med udgangspunkt i rentabilitetsanalysen kan man sige, at Engsøs var lønsom og der var ikke 

nogen indikationer på going concern problemer. Som nævnt tidligere, så kan revisor ikke forudse 

alle fremtidige forhold, der kan medføre at en virksomhed ikke kan fortsætte driften. En manglende 

henvisning til usikkerhed om fortsat drift kan derfor ikke anskues som en garanti for at 
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virksomheden er going concern 12 måneder fra balancedagen. På baggrund heraf kan man sige, at 

revisor afgav korrekt revisionspåtegning i 2012.   

 

5. Perspektivering 

Revisors påtegning af et årsregnskab er revisors kommunikationsmiddel til offentligheden, hvorfor 

påtegningen er helt central i forhold til, at offentlighedens værdsættelse af revisors arbejde (Jepsen 

& Speitzer 2012: 1). Men revisors arbejde eller revisors påtegning har i offentligheden været udsat 

for stor kritik i kølvandet på finanskrisen. Specielt i de tilfælde, hvor revisor har afgivet en blank 

påtegning på en virksomheds årsregnskab som kort tid efter regnskabsaflæggelsen er gået konkurs. 

Kritikken skyldes i mange tilfælde manglende forståelse af revisors udførte arbejde, hvorfor der 

opstår en forventningskløft
9
. I nogle tilfælde har revisor muligvis påpeget bekymrende forhold 

overfor ledelsen, som indikerede usikkerhed om virksomhedes overlevelse, hvorefter ledelsen har 

rettet op på forholdet. Forholdet blev dog ikke kommunikeret til regnskabsbruger, så 

regnskabsbruger kunne tage sine forholdsregler.  

Med den nuværende lovgivning har det dog ikke været muligt for revisor at nuancere resultatet af 

revisionen overfor regnskabsbruger, idet rammerne ikke muliggør virksomhedsspecifikke forhold i 

påtegningen (Jepsen & Speitzer 2012: 1). Efter gældende lovgivning, skal going concern kun 

omtales i påtegningen, hvis der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens overlevelse, eller hvis revisor ligefrem er uenig i going concern forudsætningen, 

(Beck, Engelund & Kiertzner 2014: 2), jf. revisors rapporteringsmuligheder afsnit 2.2.3. 

Regnskabslæser er således ikke blevet informeret om forhold der muligvis kunne udfordre going 

concern forudsætningen, da nuværende lovgivning ikke muliggør dette.  

Men nu er forbedringer på vej, idet IAASB har siden maj 2011 arbejdet med at udarbejde nye såvel 

som at ajourføre standarder med henblik på at forbedre revisors rapportering (Bisgaard & 

Seehausen 2013: 12). Formålet med de nye og ændrede standarder er at forbedre revisors 

                                                 

9
 Forventningskløften defineres her, som forskellen mellem det arbejde som regnskabsbruger forventer revisor udfører, 

og det arbejde som revisor reelt skal udføre for at leve op til god revisorskik 
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kommunikation med investorer og andre regnskabsbrugere, herunder at skabe større transparens om 

revisors arbejde. De nye standarder træder i kraft for revisioner der slutter 15. december 2016 eller 

senere og vil have afgørende betydning for udformningen af den fremtidige revisionserklæring 

(FSR 2015).  

Efter den ajourførte ISA 700, skal revisionserklæringen ”vendes på hovedet”, hvor revisors 

konklusion samt evt. forbehold og supplerende oplysninger kommer først. Formålet med dette er at 

tydeliggøre overfor regnskabslæser hvis påtegningen er modificeret (Bisgaard & Seehausen 2013: 

12). Dette vurderes som en markant forbedring i forhold til den gamle påtegning, hvor revisors 

konklusion samt eventuelle forbehold og supplerende oplysninger kom sidst.    

Dele af IAASB’s ændringer er kun rettet mod virksomheder af særlig offentlig interesse (PIE’s
10

), 

hvorimod andre dele også er rettet mod andre virksomheder. Den nye revisionspåtegning skal for 

alle virksomheder f.eks. indeholde et særskilt afsnit om revisors vurdering af going concern 

forudsætningen (Bisgaard & Seehausen 2013: 12). Revisors vurdering af ledelsens anvendelse af 

going concern forudsætningen bør ikke variere mellem virksomhedsstørrelsen. Derfor giver det god 

mening at afsnittet om going concern er gældende for både PIE og andre virksomheder (Bisgaard & 

Seehausen 2013: 12). Men det er dog naturligt, at revisionshandlingerne vil variere i forhold til 

klientvirksomhedens type, størrelse og kompleksitet.  

I afsnittet om revisors vurdering af going concern forudsætningen, skal revisors dels bekræfte, at 

han vurderer at going concern forudsætningen er relevant for virksomheden, og dels bekræfte, at 

han vurderer at virksomheden ikke har going problemer, dvs. der er ingen begivenheder eller 

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften (Bisgaard & 

Seehausen 2013: 12). I situationer hvor der ikke er konstateret going concern problemer, vil going 

concern afsnittet i praksis nok blive generisk og ikke individuelt tilpasset virksomheden (Beck, 

Engelund & Kiertzner 2014: 2). Der er yderligere tilføjet i going concern afsnittet, at hverken 

ledelsens ej heller revisors vurdering af virksomhedens evne at fortsatte driften kan betragtes som 

en garanti (Beck, Engelund & Kiertzner 2014: 2). Dette fremgår allerede i nugældende ISA 570 

afsnit 7, men fremhæves nu overfor regnskabslæser.     

                                                 

10
 Public Interest Entity 
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Efter nuværende regulering er revisionspåtegningen indirekte, dvs. revisor rapporterer kun om 

going concern problemer, hvis der er betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften. 

Den nye påtegning vil derimod indebære en direkte rapporteringspligt vedr. revisors vurdering af 

going concern, idet revisors vurdering af going concern skal altid omtales i revisionspåtegningen, 

uanset om der er identificeret væsentlig usikkerhed om fortsat drift eller ej. For børsnoterede 

selskaber vil det endvidere være muligt at oplyse om Key Audit Matters, som vedr. forhold, som 

revisor vurderer, er særlig vigtige for regnskabsbrugers forståelse af regnskabet (Bisgaard & 

Seehausen 2013: 13).  

Den nye påtegning skal desuden indeholde et særskilt afsnit til ledelsens ansvar i relation til going 

concern. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye revisionspåtegning hverken ændrer 

revisors ansvar ej heller ledelsens ansvar i forhold til going concern (Bisgaard & Seehausen 2013: 

15).  

Kravene til revisors arbejde vil blive øget i relation til at udfordre noternes tilstrækkelighed under 

hensyntagen til den anvendte begrebsramme, både i de situationer hvor én væsentlig usikkerhed er 

identificeret og belyst i regnskabet, og i de situationer, hvor der er identificeret begivenheder eller 

forhold, der har medført usikkerhed om fortsat drift, men hvor det er vurderet, at usikkerheden ikke 

er anset som væsentlig usikkerhed (FSR 2015). 

I forhold til rentabilitetsanalysen af casevirksomhederne, kunne det i denne forbindelse være aktuelt 

for revisor at fremhæve i revisionspåtegningen for Pihl og Sjælsø, at revisor var enig i at anvende 

going concern forudsætningen, men virksomheden havde ikke en rentabel drift og gav underskud, 

hvorfor den ikke var i stand til at generere likviditet til fremtidige investeringer. Den negative 

driftsudvikling sammen med usikkerhed tilknyttet overholdelse af bankaftalens forudsætninger, 

medfører at der eksisterer væsentlig usikkerhed der kan medføre betydelig tvivl om virksomhedens 

evne at fortsætte driften. Til sidst kunne revisor tilføje i påtegningen, at man ikke kan forudse alle 

fremtidige begivenheder og forhold, hvorfor påtegningen ikke kan garantere, hvorvidt 

virksomheden er i stand til at fortsætte som going concern.  
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6. Konklusion 

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at aflægge årsrapporten og dermed ansvaret for at årsrapporten er 

retvisende. Ved aflæggelse af årsrapporten antages, at den aflægges med udgangspunkt i going 

concern, medmindre ledelsen vil indstille driften.  

Ved vurderingen af going concern forudsætningen, skal ledelsen anvende en tidshorisont på mindst 

12 måneder fra balancedagen, hvilket rækker ud over tidspunktet for ledelsens godkendelse af 

årsrapporten. Dette indebærer, at ledelsen også skal inddrage fremtidige forventninger i going 

concern vurderingen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ledelsens vurdering 

baseres på fremtidige og derfor usikre udfald af begivenheder eller forhold. Graden af usikkerhed 

stiger jo længere ud i fremtiden udfaldet finder sted, hvorfor en efterfølgende begivenhed kan 

resultere i et udfald, som ikke er konsistent med en tidligere vurdering. Ledelsens going concern 

vurdering er således baseret på oplysninger, som ledelsen havde til rådighed, når vurderingen blev 

foretaget, dvs. når ledelsen godkendte årsrapporten. 

Revisors ansvar 

Revisors endelige going concern vurdering bliver foretaget, når han underskriver 

revisionspåtegningen. Revisors vurdering baseres ligeledes på fremtidige og ifølge sagens natur 

usikre udfald af begivenheder eller forhold. Revisor skriver under på, at årsrapporten i al 

væsentlighed er retvisende for virksomhedens tilstand på balancedagen, og det gør han med 

udgangspunkt i al kendt information frem til underskrivelsestidspunktet. Hvad der efterfølgende 

sker, kan man kun spå om. Det er altid ledelsens opgave at løbende kommunikere væsentlige 

begivenheder eller forhold, der kan have betydning for regnskabslæser ud til offentligheden, samt 

eventuelt at træffe beslutning om at indstille aktiviteten inden kreditorerne lider tab.  

Revisor skal ikke kun basere sin vurdering af going concern forudsætning på historiske forhold, idet 

han skal erklære at virksomheden kan fortsætte driften i en tidshorisont på mindst 12 måneder fra 

balancedagen. Denne tidshorisont rækker ud over tidspunktet for afgivelse af revisionspåtegningen, 

hvorfor revisor også skal inddrage forventede fremtidige forhold i going concern vurderingen. 

Da revisor foretager en vurdering af fremtidige og ifølge sagens natur usikre forhold, kan en 

manglende henvisning i revisionspåtegning om usikkerhed om going concern, ikke betragtes som 
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en garanti for, at virksomheden er i fortsat drift næste regnskabsperiode. Denne udfordring kommer 

til udtryk i revisors ”going concern-barriere”, som hindrer revisor i at se ind i fremtiden og dermed 

afskærer revisor i at forudse begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om 

virksomhedens evne at fortsætte driften i en overskuelig fremtid. Barrieren varierer fra virksomhed 

til virksomhed og regnskabsår til regnskabsår. Jo højere barrieren er, jo sværere er det for revisor at 

forudsige begivenheder eller forhold og derved lave going concern vurderingen. Vurderingen af, 

hvorvidt revisor i forsvarligt omfang har taget forbehold eller givet supplerende oplysninger 

omkring going concern i revisionspåtegningen, er således en vurdering af, om revisor har forudset 

begivenheder eller forhold, som revisor med rimelighed kunne forventes at have forudset på 

tidspunktet, da revisor afgav revisionspåtegningen.  

Going concern risikoen i revisionsprocessen 

Indikationer på going concern problemer har mange facetter og man kan ikke sætte to streger under, 

hvilke indikationer med sikkerhed vil få et selskab til at gå konkurs. Overordnet kan indikationer på 

going concern problemer deles i kvantitative faktorer og kvalitative faktorer. Et af de første 

kvantitative udslag, der kan indikere going concern problemer, er fald i rentabiliteten. Fald i 

rentabiliteten indikerer, at virksomheden ikke tjener nok penge til at sikre den fremtidige udvikling, 

herunder sikring af fremtidige investeringer i f.eks. driftsaktiver.  

Et andet væsentligt faresignal, der kan indikere going concern problemer er fald i virksomhedens 

likviditet og kreditfaciliteter. Et væsentligt element i revisors vurdering af going concern 

forudsætningen, er derfor at indhente oplysninger om samt analysere om virksomheden er i stand til 

at skaffe og/eller generere den fornødne finansiering til at opretholde driften.  

Derudover skal revisor være opmærksom på kvalitative faktorer, som består af udviklingen på 

samfunds- og brancheniveau, hvor revisor specielt skal være opmærksom på den generelle 

markeds- og brancheudvikling.  

Revisors mål er at opnå revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsætningen om fortsat 

drift er passende samt om virksomhedens evne at fortsætte driften er forbundet med væsentlig 

usikkerhed plus fastslå konsekvenserne for revisionspåtegningen. For at opnå revisionsbevis herfor, 

skal revisor være opmærksom på indikationer på going concern problemer under hele revisionen 

(fra planlægning til afslutning) ved at foretage risikovurderingshandlinger med henblik på at 
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identificere begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om anvendelsen af going 

concern forudsætningen.  

Såfremt der opstår betydelig tvivl om virksomhedens evne at fortsætte driften, skal revisor foretage 

yderligere revisionshandlinger, indtil han har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

fastslå, om der er væsentlig usikkerhed derom eller ej. En væsentlig usikkerhed er til stede, hvis 

revisor er nødt til at give passende oplysninger om arten og indvirkningen af usikkerheden, så 

regnskabet er retvisende og ikke fremstår som vildledende overfor regnskabsbruger. Væsentlig 

usikkerhed om going concern medfører krav om supplerende oplysninger eller forbehold i 

revisionspåtegningen. 

Rentabilitetsanalyse af konkursramte selskaber 

For at finde ud af, hvad der kendetegnede de konkursramte casevirksomheder, blev der vha. Du 

Pont-modellen udarbejdet rentabilitetsanalyser for perioden 2009 til 2012 af tre konkursramte 

selskaber i bygge- og anlægsbranchen. Selskaberne bestod af Pihl, Sjælsø og Engsø. 

Casevirksomhederne havde forskellige kendetegn, men helt overordnet gik de alle sammen konkurs 

pga. store uforudsete nedskrivninger af tabsgivende projekter og tilgodehavender.  

Pihls driftsaktivitet gav store underskud de sidste to regnskabsår, hvor egenkapitalen blev reduceret 

fra 699 mio. ultimo 2010 til 133 mio. ultimo 2012. Overskudsgraderne sammen med afkastet fra 

driftsaktiviteten var negative samtidig som den finansielle gearing var stigende. Pihls 2012-

regnskab blev forsynet med supplerende oplysninger, hvor revisor påpegende en række 

usikkerheder i regnskabet, bl.a. at bankaftalen afhang af stramme forudsætninger samt at der var 

knyttet usikkerheder til opgørelsen af tab af udenlandske projekter. I løbet af 2013 blev det 

konstateret, at Pihl måtte foretage yderligere nedskrivninger, som medførte at Pihl som i 

likviditetsproblemer. Pihl fandt dog ingen finansieringskilde, hvorfor de indsendte konkursbegæring 

i august 2013.  

Rentabilitetsanalysen af Sjælsø talte sit tydelige sprog. Driftsaktiviteten gav store underskud i 

perioden 2009 til 2012 og overskudsgraden fra salg var negativ hele analyseperioden bortset fra i 

2010. Egenkapitalforrentningen var negativ og den finansielle gearing stigende. Ultimo 2008 

udgjorde egenkapitalen 1.949 mio., men blev reduceret til kun 205 mio. ultimo 2012. Det var 

specielt nedskrivninger, tab i forbindelse med ophørende aktiviteter og dagsværdireguleringer der 
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var skyld i driftsunderskuddet. På trods af at driftsaktiviteten gav underskud, formåede Sjælsø at 

forbedre kapitaltilpasningen ved at mindske pengebindingen i netto driftsaktiver.  

Sjælsø meddelte i årsrapporten fra 2012, at der var knyttet væsentlig usikkerhed til overholdelse 

forudsætningerne i bankaftalen, som i yderste konsekvens kunne medføre, at Sjælsø ikke kunne 

fortsætte driften. Revisor gav også supplerende oplysninger om usikkerhed vedr. going concern. 

Den 8. august 2013 meddelte bestyrelsen, at de havde brug for ekstra likviditet for at kunne 

fortsætte driften og én uge efter var koncernen på vej i konkursbehandling, 5 måneder efter revisors 

revisionspåtegning. Da alle væsentlige forhold og usikkerheder var beskrevet i årsrapporten og i 

revisionspåtegningen, kan revisor ikke bebrejdes for ikke at have påpeget forhold der kunne 

udfordre going concern forudsætningen. 

I forhold til Pihl og Sjælsø, havde Engsø en lønsom drift. Overskudsgraden fra salg, afkastet fra 

driftsaktiviteten og egenkapitalforrentningen var positive hele analyseperioden bortset fra i 2011. 

Kapitaltilpasningen blev imidlertid forværret i analyseperioden, men dette var ikke noget 

alarmerende Derudover var den finansielle gearing stigende, men Engsø havde netto finansielle 

aktiver hele analyseperioden og der var ikke indikationer på going concern problemer.  

Men i oktober 2013 meddelte ledelsen noget overraskende, at moderselskabet skulle til 

rekonstruktion samtidig som man erklærede tre af koncernens datterselskaber konkurs. Årsagen 

hertil var, at især Skana Entreprise havde nogle omfattende tabsgivende projekter, som gik hårdt 

udover hele koncernen. De havde derfor brug for likviditet for at opretholde driften, men kunne 

ikke finde finansiering hertil. De blev derfor erklæret konkurs den 30. oktober 2013. Da man ud fra 

de historiske regnskabstal kan konkludere, at Engsøs driftsaktivitet var rentabel og at der ikke var 

indikationer på going concern problemer, vurderes revisors blanke påtegning i 2012 at være korrekt.  

 

Revisor skal foretage sin endelige going concern vurdering på erklæringstidspunktet. Da revisors 

tidshorisont strækker sig over mindst 12 måneder fra balancedagen, skal han inddrage fremtidige og 

ifølge sagens natur usikre udfald i vurderingen. Ingen kan spå om fremtiden, og når revisor tager 

endelige stilling til ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen, tages der udgangspunkt i 

al relevant information som revisor er blevet bekendt med i løbet af revisionen frem til 

erklæringstidspunktet. Derfor kan der opstå begivenheder eller forhold, der er inkonsistente med 
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revisors tidligere vurdering af begivenheden eller forholdet. At revisor afgiver en blank påtegning 

på en virksomheds årsrapport, skal altså ikke betragtes som en garanti for, at virksomheden er going 

concern næste regnskabsperiode. 

Perspektivering 

Siden 2011 har IAASB arbejdet med en ny revisionspåtegning, som skal forbedre revisors 

kommunikation med regnskabsbrugere, herunder at skabe større transparens om revisors arbejde. 

De nye og ændrede revisionsstandarder træder i kraft for revisioner der slutter 15. december 2016 

eller senere. Det særlige ved den nye revisionspåtegning er, at den ”vendes på hovedet” 

sammenlignet med nugældende påtegning. Dvs. revisors konklusion kommer først samt evt. 

forbehold og supplerende oplysninger, for at tydeliggære at påtegningen er modificeret.  

Derudover bliver revisors vurdering af going concern forudsætningen obligatorisk i erklæringen. 

Den nye påtegning vil derfor indebære en direkte rapporteringspligt vedr. revisors vurdering af 

going concern, idet revisors vurdering af going concern altid skal omtales i revisionspåtegningen, 

uanset om der er identificeret væsentlig usikkerhed om fortsat drift eller ej.  
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8. Bilag 

Bilag 1 

Pihl & Søn’s reformulerede opgørelser og offentlige regnskabstal. Alle tal er i t.kr. 

 

 

 

  

Reformuleret egenkapitalopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008

Primo saldo 01.01 437.405 699.742 631.071 588.011 609.235

Transaktioner med ejerne

Kapitaltilskud fra moderselskab 35.000

Kapitalforhøjelse 200.000

Transaktioner med ejerne total 200.000 0 0 0 35.000

Totalindkomst

Årets resultat -473.243 -198.252 43.387 50.428 20.793

Omvurdering af ejendomme -10.419 132.160

Valutakursregulering, udenlandsk dattervirksomhed og associeret virksomhed-27.707 -56.490 32.122 -3.756 -174.497

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto -17.640 -14.185 -4.058 -2.931 -13.267

Skat af egenkapitalposter 2.532 -1.309 -2.087 -21.413

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo 14.185 4.058 -1.471 11.825

Anden totalindkomst -31.162 -64.085 25.284 -7.368 -77.017

Totalindkomst -504.405 -262.337 68.671 43.060 -56.224

Ultimo saldo 31.12 133.000 437.405 699.742 631.071 588.011
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Bilag 1 

 

 

 

  

Den reformulerede balance (Pihl) 

(t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Kernedriftsaktiver

Grunde og bygninger 179.490 184.200 191.093 183.542 187.548

Entreprenørmateriel 219.137 311.984 346.774 393.533 397.566

Inventar, personbiler m.v. 10.611 16.199 18.852 17.259 20.436

Finansiel leasing og tilgodehavende OPP 0 0 248.374 249.505 0

Materielle langfristede driftsaktiver 409.238 512.383 805.093 843.839 605.550

Omsætningsgrunde 166.157 176.987 183.265 156.987 170.184

Hjælpematerialer 9.732 9.571 11.583 35.089 11.968

Varebeholdninger i alt 175.889 186.558 194.848 192.076 182.152

Entreprisedebitorer 886.821 1.409.546 927.477 941.486 858.750

Igangværende arbejde for fremmed regning - 

Acontofaktureringer 302.766 261.668 431.164 167.027 576.330

Igangværende arbejder - OPP 0 44.199 0 0 161.678

Tilgodehavender fra salg i alt 1.189.587 1.715.413 1.358.641 1.108.513 1.596.758

Udskudte skatteaktiver 65.047 36.654 0 0 6.399

Selskabsskat 4.517 2.682 1.986 3.687 1.824

Andre tilgodehavender 334.652 435.926 708.154 790.845 436.290

Periodeafgrænsningsposter 83.043 122.676 64.547 119.705 135.938

Driftslikviditet* 27.304 27.269 24.228 27.278 32.387

Andre kortfristede kernedriftsaktiver 514.563 625.207 798.915 941.515 612.838

Kernedriftsaktiver i alt 2.289.277 3.039.561 3.157.497 3.085.943 2.997.298
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Driftsforpligtelser

Udskudt skat (lange) 58.248 48.297 55.846 63.886 54.057

Andre hensatte forpligtelser (lange) 140.863 15.629 21.002 46.581 73.313

Igangværende arbejder for fremmed regning - 

Acontofaktureringer 514.854 508.285 357.710 559.561 716.560

Forskudsbetalinger 59.212 110.085 194.631 211.693 239.610

Leverandører af varer og tjenesteydelser 627.779 882.914 610.771 504.856 554.054

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 31.071

Gæld til virksomhedsdeltagere 1.061 12.383 15.469 14.913 0

Selskabsskat 24.794 1.356 2.332 5.998 10.942

Anden gæld 386.752 390.295 308.276 328.312 254.629

Driftsforpligtelser i alt 1.813.563 1.969.244 1.566.037 1.735.800 1.934.236

Kerne netto driftsaktiver (kerne NDA) 475.714 1.070.317 1.591.460 1.350.143 1.063.062

Ikke-kernedriftsaktiver

Investeringsejendom 0 17.475 18.173 15.514 18.177

Kapitalandele i associerede- og fællesledede 

virksomheder 853 16.925 53.059 63.147 33.331

Ikke-KDA i alt 853 34.400 71.232 78.661 51.508

Nettodriftsaktiver (NDA) 476.567 1.104.717 1.662.692 1.428.804 1.114.570

Netto finansielle forpligtelser

Realkredit- og finansieringsinstitutter 148.338 184.027 193.480 193.122 202.541

Kreditinstitutter 0 0 0 0 18.344

Langfristet lån - OPP 0 37.114 228.475 231.846 132.541

Ansvarlig lånekapital 109.982 0 0 0 0

Anden gæld 986 1.346 1.409 1.553 1.243

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 50.303 55.090 30.343 25.916 74.152

Kreditinstitutter 171.131 542.017 637.309 571.850 467.068

Andre værdipapirer -670 -4.951 -21.200 -16.166 -17.343

Likvide beholdninger* -136.503 -147.331 -106.866 -210.388 -351.987

Netto finansielle forpligtelser (netto 

rentebærende gæld) 343.567 667.312 962.950 797.733 526.559

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 133.000 437.405 699.742 631.071 588.011

*Den likvide beholdning er opdelt i driftslikviditet og likvide beholdninger.

 Driftslikviditeten er skønnet til ½ % af nettoomsætningen
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Den reformulerede resultatopgørelse (Pihl)

(t.kr.) 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 5.460.771 5.453.778 4.845.536 5.455.516 6.477.396

-Produktionsomkostninger -5.717.040 -5.502.782 -4.544.285 -5.182.702 -6.165.874

Bruttoresultat -256.269 -49.004 301.251 272.814 311.522

-Salgsomkostninger -47.027 -49.948 -81.282 -65.824 -35.675

-Administrationsomkostninger -145.003 -130.809 -125.353 -125.863 -124.484

Driftsoverskud fra salg, før skat -448.299 -229.761 94.616 81.127 151.363

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning 7.647 -39.466 -10.233 22.692 34.834

Skattefordel netto finansielle omkostninger 5.568 9.729 17.491 5.562 21.116

Skat allokeret til andet driftsoverskud (25 %) -829 -7.381 -371 33 7.849

Skat på driftsoverskud fra salg 12.386 -37.119 6.886 28.286 63.799

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) -460.685 -192.642 87.730 52.841 87.564

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter 3.285 28.400 0 258 0

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0 -35.100

Indtægter af andre kapitalandele 32 1.125 1.485 -388 3.704

3.317 29.525 1.485 -130 -31.396

Skatteeffekt (25 %) -829 -7.381 -371 33 7.849

2.488 22.144 1.114 -98 -23.547

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

1.657 1.432 7.015 14.369 20.124

Omvurdering af ejendomme
1

0 0 0 -10.419 132.160

-27.707 -56.490 32.122 -3.756 -174.497

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto
1

-17.640 -14.185 -4.058 -2.931 -13.267

Skat af egenkapitalposter
1

0 2.532 -1.309 -2.087 -21.413

14.185 4.058 -1.471 11.825 0

-27.017 -40.509 33.413 6.904 -80.440

Driftsoverskud efter skat -487.702 -233.152 121.143 59.745 7.124

Netto finansielle omkosntinger

Finansielle omkostnigner -60.949 -75.156 -92.754 -41.876 -111.018

Finansielle indtægter 38.678 36.242 22.792 19.630 26.554

Netto finansielle omkostninger før skat -22.271 -38.914 -69.962 -22.246 -84.464

Skattefordel (25 %) 5.568 9.729 17.491 5.562 21.116

Netto finansielle omkostninger efter skat -16.703 -29.186 -52.472 -16.685 -63.348

Totalindkomst -504.405 -262.337 68.671 43.060 -56.224

1 
Dirty surplus-poster fra egenkapitalopgørelsen

Resultat i associerede- og fællesledede virksomheder

Valutakursregulering, udenlandsk dattervirksomhed og 

associeret virksomhed
1

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, 

primo
1
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E. Pihl & Søn A/S Koncern

Resultatopgørelsen

Beløb i t.kr.

2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 5.460.771 5.453.778 4.845.536 5.455.516 6.477.396

Produktionsomkostninger -5.717.040 -5.502.782 -4.544.285 -5.182.702 -6.165.874

Bruttoresultat -256.269 -49.004 301.251 272.814 311.522

Salgsomkostninger -47.027 -49.948 -81.282 -65.824 -35.675

Administrationsomkostninger -145.003 -130.809 -125.353 -125.863 -124.484

Resultat af primær drift -448.299 -229.761 94.616 81.127 151.363

Andre driftsindtægter 3.285 28.400 0 258 0

Andre driftsomkostninger 0 0 0 0 -35.100

Resultat før finansielle poster -445.014 -201.361 94.616 81.385 116.263

Resultat i dattervirksomheder 0 0 0 0 0

Resultat i associerede- og fællesledede virksomheder 1.657 1.432 7.015 14.369 20.124

Indtægter af andre kapitalandele 32 1.125 1.485 -388 3.704

Finansielle indtægter 38.678 36.242 22.792 19.630 26.554

Finansielle omkostninger -60.949 -75.156 -92.754 -41.876 -111.018

Finansielle poster -20.582 -36.357 -61.462 -8.265 -60.636

Ordinært resultat før skat -465.596 -237.718 33.154 73.120 55.627

Skat af ordinært resultat -7.647 39.466 10.233 -22.692 -34.834

Årets resultat -473.243 -198.252 43.387 50.428 20.793
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E. Pihl & Søn A/S Koncern

Balance

Beløb i t.kr.

AKTIVER 2012 2011 2010 2009 2008

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 179.490 184.200 191.093 183.542 187.548

Investeringsejendom 0 17.475 18.173 15.514 18.177

Entreprenørmateriel 219.137 311.984 346.774 393.533 397.566

Inventar, personbiler m.v. 10.611 16.199 18.852 17.259 20.436

409.238 529.858 574.892 609.848 623.727

Finansielle anlægsaktiver

853 16.925 53.059 63.147 33.331

Andre værdipapirer 670 4.951 21.200 16.166 17.343

Finansiel leasing og tilgodehavende OPP 0 0 248.374 249.505 0

1.523 21.876 322.633 328.818 50.674

Anlægsaktiver i alt 410.761 551.734 897.525 938.666 674.401

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Omsætningsgrunde 166.157 176.987 183.265 156.987 170.184

Hjælpematerialer 9.732 9.571 11.583 35.089 11.968

175.889 186.558 194.848 192.076 182.152

Tilgodehavender

Entreprisedebitorer 886.821 1.409.546 927.477 941.486 858.750

Igangværende arbejder - OPP 0 44.199 0 0 161.678

Udskudte skatteaktiver 65.047 36.654 0 0 6.399

Selskabsskat 4.517 2.682 1.986 3.687 1.824

Andre tilgodehavender 334.652 435.926 708.154 790.845 436.290

Periodeafgrænsningsposter 83.043 122.676 64.547 119.705 135.938

1.676.846 2.313.351 2.133.328 2.022.750 2.177.209

Likvide beholdninger 163.807 174.600 131.094 237.666 384.374

Omsætningsaktiver i alt 2.016.542 2.674.509 2.459.270 2.452.492 2.743.735

AKTIVER I ALT 2.427.303 3.226.243 3.356.795 3.391.158 3.418.136

Kapitalandele i associerede- og fællesledede virksomheder

302.766 261.668 576.330167.027431.164

Igangværende arbejde for fremmed regning - 

Acontofaktureringer
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PASSIVER 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapital

Aktiekapital 70.000 56.000 56.000 56.000 56.000

Reserve for opskrivning 87.035 103.603 97.355 100.047 112.336

Overførte midler -24.035 277.802 546.387 475.024 419.675

Egenkapital i alt 133.000 437.405 699.742 631.071 588.011

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 58.248 48.297 55.846 63.886 54.057

Fællesledede virksomheder 0 0 0 0 0

Andre hensatte forpligtelser 140.863 15.629 21.002 46.581 73.313

Hensatte forpligtelser i alt 199.111 63.926 76.848 110.467 127.370

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Realkredit- og finansieringsinstitutter 148.338 184.027 193.480 193.122 202.541

Kreditinstitutter 0 0 0 0 18.344

Langfristet lån - OPP 0 37.114 228.475 231.846 132.541

Ansvarlig lånekapital 109.982 0 0 0 0

Anden gæld 986 1.346 1.409 1.553 1.243

259.306 222.487 423.364 426.521 354.669

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 50.303 55.090 30.343 25.916 74.152

Kreditinstitutter 171.131 542.017 637.309 571.850 467.068

Forskudsbetalinger 59.212 110.085 194.631 211.693 239.610

Leverandører af varer og tjenesteydelser 627.779 882.914 610.771 504.856 554.054

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 31.071

Gæld til associerede virksomheder 0 0 0 0 0

Gæld til virksomhedsdeltagere 1.061 12.383 15.469 14.913 0

Selskabsskat 24.794 1.356 2.332 5.998 10.942

Anden gæld 386.752 390.295 308.276 328.312 254.629

1.835.886 2.502.425 2.156.841 2.223.099 2.348.086

Gældsforpligtelser i alt 2.095.192 2.724.912 2.580.205 2.649.620 2.702.755

PASSIVER I ALT 2.427.303 3.226.243 3.356.795 3.391.158 3.418.136

Igangværende arbejder for fremmed regning - 

Acontofaktureringer 514.854 716.560559.561357.710508.285
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Reformuleret egenkapitalopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008

Primo saldo 01.01 656.195 1.707.595 1.864.603 1.948.793 2.022.661

Transaktioner med ejerne

Udloddet udbytte for 2007 -103.547

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af warrants 15.318

Årets køb af egne aktier -152.960

Værdi af egne aktiver anvendt til afregning af skyldig 

købesum dattervirksomhed 62.775

Årets optjente warrents indregnet som 

personaleomkostninger 6.790

Kapitalforhøjelse december 2009 505.131

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -27.740

Heraf indregnet som omkostning i resultatopgørelsen 1.387

Skat af omkostninger ved kapitalforhøjelse indregnet 

direkte på egenkapitalen 3.067

Værdi af warrents udstedt i forbindelse med deling af 

Copenhagen Towers projektet
27.378

Periodens optjente warrents, indrenget indregnet som 

personaleomkostninger 951 2.803 4.800 9.362

Transaktioner med ejerne total 951 2.803 4.800 518.585 -171.624

Totalindkomst

Årets resultat -495.152 -998.488 -262.220 -537.406 150.918

Valutakursregulering, selvstændige udenlandske enheder 10.027 2.883 51.608 -400 -53.476

Dagsværdiregulering, rentesikring før skat -100.175 25.770 -83.623 -3.201

Realiserede sikringstransaktioner indregnet i resultat før 

skat 32.762 39.980 39.302 -3.003 3.619

Skat af sikringstransaktioner 0 -2.464 -16.268 21.657 -104

Andel i anden totalindkomst i joint venture 395 0 0 0 0

Anden totalindkomst 43.184 -55.715 100.412 -65.369 -53.162

Totalindkomst i alt -451.968 -1.054.203 -161.808 -602.775 97.756

Ultimo saldo 31.12 205.178 656.195 1.707.595 1.864.603 1.948.793
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Den reformulerede balance (Sjælsø)

2012 2011 2010 2009 2008

Kernedriftsaktiver

Goodwill 244.661 372.157 540.680 518.788 536.809

Immaterielle rettigheder mm. 0 0 0 0 2

Immaterielle langfristede kernedriftsaktiver 244.661 372.157 540.680 518.788 536.811

Driftsmateriel og inventar 8.411 10.542 15.909 18.238 21.554

Materielle langfristede kernedriftsaktiver 8.411 10.542 15.909 18.238 21.554

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 327.280 256.770 0

Tilgodehavender hos joint ventures 0 0 102.120 89.414 0

Tilgodehavender fra salg 27.516 28.516 42.152 49.972 126.136

Igangværende solgte projekter 146.341 0 0 0 0

Andre tilgodehavender 3.905 18.837 0 0 0

Udskudte skatteaktiver 0 24.296 85.261 29.019 5.803

Andre langfristede kernedriftsaktiver 177.762 71.649 556.813 425.175 131.939

Projektbeholdning, solgte projekter 82.667 69.450 69.278 0 368.693

Projektbeholdning, egen regning 2.147.883 2.685.195 3.621.205 4.251.562 3.261.792

Projektbeholdning i alt 2.230.550 2.754.645 3.690.483 4.251.562 3.630.485

Tilgodehavender fra salg 26.029 32.916 68.251 181.517 541.360

Igangværende solgte projekter 42.032 40.792 86.067 91.978 1.385.472

Tilgodehavender fra salg i alt 68.061 73.708 154.318 273.495 1.926.832

Tilgodehavender hos associerede virksomheder og 

joint ventures         203.394         232.135            8.969           7.905             15.629 

Andre tilgodehavender           12.596          21.535          24.553         67.726           166.397 

Forudbetalte omkostninger             4.301            4.236            5.787           3.447               5.176 

Driftslikviditet* 5.756 5.086 6.232 5.554 28.531

Andre kortfristede kernedriftsaktiver 226.047        262.992       45.541         84.632        215.733          

Kernedriftsaktiver i alt 2.955.492   3.545.693   5.003.744   5.571.890 6.463.354     
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Driftsforpligtelser

Hensat udskudt skat (lange) 0 1.948 17.971 17.608 195.403

Øvrige hensatte forpligtelser (lange) 45.971 83.803 49.555 36.677 27.198

Afledte finansielle instrumenter, rentesikring (lange) 0 0 74.515 55.895 0

Øvrige hensatte forpligtelser 23.877 29.194 19.865 23.273 16.690

Skyldige købesummer, ejendomme 0 0 0 5.460 16.395

Skyldig købesum, datterselskaber 0 0 0 0 29.396

Acontobetalinger, projektsalg 5.058 6.802 23.688 41.258 9.147

Leverandører af varer og tjenesteydelser 86.273 117.080 210.768 198.000 811.114

Skyldig selskabsskat 0 231 2.802 38.212 101.926

Afledte finansielle instrumenter, rentesikring 0 0 0 38.642 0

Andre gældsforpligtelser 57.362 55.254 68.297 94.981 148.148

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 

(ophørende aktiviteter) 445.975 454.353 0 0 0

Driftsforpligtelser i alt 664.516 748.665 467.461 550.006 1.355.417

Kerne netto driftsaktiver (kerne NDA) 2.290.976   2.797.028   4.536.283   5.021.884 5.107.937     

Ikke-kernedriftsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 1.646 6.823 23.815 0 0

Ansvarlig kapital i joint ventures 0 0 29.222 23.049 5.453

Ansvarlige lån i joint ventures 20.205 49.289 0 0 0

Aktiver bestemt for salg (ophørende aktiviteter) 308.523 396.613 0 0 0

Ikke-KDA i alt 330.374 452.725 53.037 23.049 5.453

Nettodriftsaktiver (NDA) 2.621.350   3.249.753   4.589.320   5.044.933 5.113.390     

Netto finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter 2.268.641 2.170.116 2.303.400 3.449.905 1.842.498

Ansvarlig kapital i joint venture 0 0 29.222 23.049 5.453

Kreditinstitutter 228.380 698.706 906.521 258.998 1.947.424

Værdipapirer -1.624 -2.572 -6.944 -8.636 -11.303

Værdipapirer og kapitalandele -300 -635 -635 -1.413 -1.586

Indestående på deponerings- og sikringskonto -37.671 -195.440 -105.966 -181.432 -413.529

Likvide beholdninger til fri disposition* -41.253 -76.617 -243.873 -360.140 -204.360

Netto finansielle forpligtelser (netto 

rentebærende gæld) 2.416.173 2.593.558 2.881.725 3.180.331 3.164.597

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 205.177      656.195      1.707.595   1.864.602 1.948.793     

*Den likvide beholdning er opdelt i driftslikviditet og likvide beholdninger.

 Driftslikviditeten er skønnet til ½ % af nettoomsætningen
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Den reformulerede resultatopgørelse

2012 2011 2010 2009 2008

Omsætning 1.151.151 1.017.117 1.246.460 1.110.787 5.706.157

-Direkte omkostninger -1.073.699 -901.369 -1.144.317 -1.153.711 -5.161.207

-Personaleomkostninger -76.501 -99.003 -134.015 -188.853 -199.655

-Af- og nedskrivninger af materielle aktiver -2.018 -2.640 -4.931 -6.577 -4.490

Driftsomkostninger i alt -1.152.218 -1.003.012 -1.283.263 -1.349.141 -5.365.352

Driftsoverskud fra salg, før skat -1.067 14.105 -36.803 -238.354 340.805

Skat herpå

Rapporteret skatteomkostning 16.655 37.051 -83.748 -165.410 54.003

Skattefordel netto finansielle omkostninger 26.186 21.993 35.884 49.596 -4.101

Skat allokeret til andet driftsoverskud (25 %) 8.638 10.031 -189 -94 20.878

Skat på driftsoverskud fra salg 51.479 69.075 -48.053 -115.908 70.780

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) -52.546 -54.970 11.250 -122.446 270.025

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsomkostninger -34.578 -40.125 755 376 -89.342

Andre driftsindtægter 26 0 0 0 5.831

-34.552 -40.125 755 376 -83.511

Skatteeffekt (25 %) 8.638 10.031 -189 -94 20.878

-25.914 -30.094 566 282 -62.633

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

-80.750 -309.865 -106.343 -187.000 -65.000

Nedskrivning af goodwill
1

-120.000 -170.000 -58.392 -70.570 0

-20.694 -14.643 -1.654 -8.885 -3.775

-116.692 -352.939 0 0 0

10.027 2.883 51.608 -400 -53.476

0 -100.175 25.770 -83.623 -3.201

32.762 39.980 39.302 -3.003 3.619

0 -2.464 -16.268 21.657 -104

395 0 0 0 0

0 4.061 0 0 0

-320.866 -933.256 -65.411 -331.542 -184.570

Driftsoverskud efter skat -373.412 -988.226 -54.161 -453.988 85.455

Netto finansielle omkosntinger

Finansielle omkostnigner -125.211 -121.849 -230.219 -256.020 -25.578

Finansielle indtægter 20.469 33.879 86.685 57.637 41.980

Netto finansielle omkostninger før skat -104.742 -87.970 -143.534 -198.383 16.402

Skattefordel (25 %) 26.186 21.993 35.884 49.596 -4.101

Netto finansielle omkostninger efter skat -78.557 -65.978 -107.651 -148.787 12.302

Totalindkomst -451.968 -1.054.203 -161.811 -602.775 97.756

1
 Ej fradragsberettiget

2 
Dirty surplus-poster fra egenkapitalopgørelsen

Nedskrivning af projektbeholdning og 

tilgodehavender
1

Anden totalindkomst2

Årets resultat efter skat (ophørende aktiviteter)

Resultat af associerede virksomheder og joint 

ventures

Andel i anden totalindkomst i joint venture2

Skat af sikringstransaktioner2

Realiserede sikringstransaktioner indregnet i resultat 

før skat

Dagsværdiregulering, rentesikring før skat
2

Valutakursregulering, selvstændige udenlandske 

enheder
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Sjælsø Gruppen A/S (Koncernen)

Resultatopgørelsen

Beløb i t.kr.

2012 2011 2010 2009 2008

Resultat af fortsættende aktiviteter

Omsætning 1.151.151 1.017.117 1.246.460 1.110.787 5.706.157

Direkte omkostninger -1.073.699 -901.369 -1.144.317 -1.153.711 -5.161.207

Nedskrivning af projektbeholdning og tilgodehavender -80.750 -309.865 -106.343 -187.000 -65.000

Projektbidrag -3.298 -194.117 -4.200 -229.924 479.950

Personaleomkostninger -76.501 -99.003 -134.015 -188.853 -199.655

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver -2.018 -2.640 -4.931 -6.577 -4.490

Nedskrivning af goodwill -120.000 -170.000 -58.392 -70.570 0

Andre driftsomkostninger -34.578 -40.125 755 376 -89.342

Andre driftsindtægter 26 0 5.831

Resultat af primær drift -236.369 -505.885 -200.783 -495.548 192.294

Resultat af associerede virksomheder og joint ventures -20.694 -14.643 -1.654 -8.885 -3.775

Finansielle indtægter 20.469 33.879 86.685 57.637 41.980

Finansielle omkostninger -125.211 -121.849 -230.219 -256.020 -25.578

Resultat før skat -361.805 -608.498 -345.971 -702.816 204.921

Skat af årets resultat -16.655 -37.051 83.748 165.410 -54.003

Årets resultat (fortsættende aktiviteter) -378.460 -645.549 -262.223 -537.406 150.918

Resultat af ophørende aktiviteter

Årets resultat efter skat (ophørende aktiviteter) -116.692 -352.939 0 0 0

Årets resultat -495.152 -998.488 -262.223 -537.406 150.918
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Sjælsø Gruppen A/S (Koncernen)

Resultatopgørelsen

Beløb i t.kr.

2012 2011 2010 2009 2008

AKTIVER

Goodwill 244.661 372.157 540.680 518.788 536.809

Immaterielle rettigheder mm. 0 0 0 0 2

Immaterielle aktiver i alt 244.661 372.157 540.680 518.788 536.811

Driftsmateriel og inventar 8.411 10.542 15.909 18.238 21.554

Materielle aktiver i alt 8.411 10.542 15.909 18.238 21.554

Værdipapirer 1.624 2.572 6.944 8.636 11.303

1.646 6.823 23.815 0 0

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 327.280 256.770 0

Ansvarlig kapital i joint ventures 0 0 29.222 23.049 5.453

Tilgodehavender hos joint ventures 0 0 102.120 89.414 0

Ansvarlige lån i joint ventures 20.205 49.289 0 0 0

Tilgodehavender fra salg 27.516 28.516 42.152 49.972 126.136

Igangværende solgte projekter 146.341 0 0 0 0

Andre tilgodehavender 3.905 18.837 0 0 0

Udskudte skatteaktiver 0 24.296 85.261 29.019 5.803

Langfristede finansielle aktiver i alt 201.237 130.333 616.794 456.860 148.695

Langfristede aktiver i alt 454.309 513.032 1.173.383 993.886 707.060

Projektbeholdning, solgte projekter 82.667 69.450 69.278 0 368.693

Projektbeholdning, egen regning 2.147.883 2.685.195 3.621.205 4.251.562 3.261.792

Projektbeholdning i alt 2.230.550 2.754.645 3.690.483 4.251.562 3.630.485

Tilgodehavender fra salg 26.029 32.916 68.251 181.517 541.360

Igangværende solgte projekter 42.032 40.792 86.067 91.978 1.385.472

Tilgodehavender fra salg i alt 68.061 73.708 154.318 273.495 1.926.832

203.394 232.135 8.969 7.905 15.629

Andre tilgodehavender 12.596 21.535 24.553 67.726 166.397

Forudbetalte omkostninger 4.301 4.236 5.787 3.447 5.176

Tilgodehavender i alt 288.352 331.614 193.627 352.573 2.114.034

Værdipapirer og kapitalandele 300 635 635 1.413 1.586

Indestående på deponerings- og sikringskonto 37.671 195.440 105.966 181.432 413.529

Likvide beholdninger til fri disposition 47.009 81.703 250.105 365.694 232.891

Aktiver bestemt for salg (ophørende aktiviteter) 308.523 396.613 0 0 0

Kortfristede aktiver i alt 2.912.405 3.760.650 4.240.816 5.152.674 6.392.525

Aktiver i alt 3.366.714 4.273.682 5.414.199 6.146.560 7.099.585

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures

Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint 

ventures
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PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 76.909 769.094 769.094 769.094 263.963

Reserve for dagsværdiregulering, sikringsinstrument -37.287 -70.049 -7.390 -56.194 8.775

22.670 5.571 -6.514 -58.122 -57.722

-12.213 -5.141 0 0 0

Overført resultat 155.098 -43.280 952.405 1.209.824 1.733.777

Egenkapital i alt 205.177 656.195 1.707.595 1.864.602 1.948.793

Hensat udskudt skat 0 1.948 17.971 17.608 195.403

Øvrige hensatte forpligtelser 45.971 83.803 49.555 36.677 27.198

Kreditinstitutter 2.268.641 2.170.116 2.303.400 3.449.905 1.842.498

Ansvarlig kapital i joint venture 0 0 29.222 23.049 5.453

Afledte finansielle instrumenter, rentesikring 0 0 74.515 55.895 0

Langfristede forpligtelser i alt 2.314.612 2.255.867 2.474.663 3.583.134 2.070.552

Øvrige hensatte forpligtelser 23.877 29.194 19.865 23.273 16.690

Kreditinstitutter 228.380 698.706 906.521 258.998 1.947.424

Skyldige købesummer, ejendomme 0 0 0 5.460 16.395

Skyldig købesum, datterselskaber 0 0 0 0 29.396

Acontobetalinger, projektsalg 5.058 6.802 23.688 41.258 9.147

Leverandører af varer og tjenesteydelser 86.273 117.080 210.768 198.000 811.114

Skyldig selskabsskat 0 231 2.802 38.212 101.926

Afledte finansielle instrumenter, rentesikring 0 0 0 38.642 0

Andre gældsforpligtelser 57.362 55.254 68.297 94.981 148.148

400.950 907.267 1.231.941 698.824 3.080.240

445.975 454.353 0 0 0

Kortfristede forpligtelser i alt 846.925 1.361.620 1.231.941 698.824 3.080.240

Forpligtelser i alt 3.161.537 3.617.487 3.706.604 4.281.958 5.150.792

Passiver i alt 3.366.714 4.273.682 5.414.199 6.146.560 7.099.585

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg (ophørende 

aktiviteter)

Kortfristede forpligtelser i alt 

(fortsættende aktiviteter)

Reserve for valutakursregulering, selvstændige udenlandske 

enheder (ophørende aktiviteter)

Reserve for valutakursregulering, selvstændige udenlandske 

enheder (fortsættende aktiviteter)
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Reformuleret egenkapital-opgørelse 

(t.kr.) 2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Primo saldo 01.01 27.891 32.110 27.903 28.266 11.674

Transaktioner med ejerne

Udloddet udbytte -1.500 -2.900 -7.500 -3.596

Kapitalforhøjelse 9.452

Foreslået udbytte 2.900 7.500

Acontoudbytte udloddet i regnskabsåret 1.500

Køb af egne aktier -1.500

Transaktioner med ejerne total -1.500 0 -2.900 -4.600 13.356

Totalindkomst

Overført i året 8.897 -4.477 1.245 4.236 3.237

Årets opskrivning 258 5.862

Anden totalindkomst 0 258 5.862 0 0

Totalindkomst i alt 8.897 -4.219 7.107 4.236 3.237

Ultimo saldo 31.12 35.288 27.891 32.110 27.902 28.267
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Den reformulerede balance (Engsø) (15 mdr)

2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Kernedriftsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.324 1.444 617 0 0

Goodwill 8.030 5.847 4.523 2.473 4.553

Udviklingsprojekter under udførelse 309 1.130 371 71 0

Immaterielle langfristede driftsaktiver 11.663 8.421 5.511 2.544 4.553

Indretning af lejede lokaler 6.217 7.363 7.140 1.651 1.755

Produktionsanlæg og maskiner 9.361 9.604 6.674 3.378 3.573

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.753 1.548 3.618 1.412 904

Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 0 0 832 4.500 0

Grunde og bygninger 4.057 4.133 4.431 1.508 0

Materielle langfristede driftsaktiver 21.388 22.648 22.695 12.449 6.232

Råvarer og hjælpematerialer 0 0 5.874 4.913 1.928

Varebeholdninger 5.309 5.336 0 0 0

Udviklingsprojekter 2.181 800 0 0 0

Varebeholdninger i alt 7.490 6.136 5.874 4.913 1.928

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 166.411 160.088 89.518 70.653 67.541

Igangværende arbejder for fremmed regning 112.632 67.702 66.312 42.288 17.517

Tilgodehavender fra salg i alt 279.043 227.790 155.830 112.941 85.058

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.421 1.762 0 0 0

Andre tilgodehavender 7.444 5.868 4.253 1.696 3.163

Periodeafgrænsningsposter 1.971 3.045 2.658 2.306 2.448

Driftslikviditet* 4.932 4.357 3.680 2.464 2.577

Andre kortfristede kernedriftsaktiver 15.768 15.032 10.591 6.466 8.188

Kernedriftsaktiver i alt 335.352 280.027 200.501 139.313 105.959
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Driftsforpligtelser

Hensættelser til udskudt skat (lange) 16.332 12.212 10.803 9.436 8.460

Andre hensatte forpligtelser (lange) 2.796 4.750 5.403 1.793 539

Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.385 0 0 0 0

Acontofaktureringer på igangværende arbejder 39.198 60.527 35.826 8.873 36.063

Diverse gælfsforpligtelser 0 0 0 0 1.155

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 415

Selskabsskat 0 0 1.059 5.103 4.108

Anden gæld 22.532 32.303 26.180 22.513 26.186

Periodeafgrænsingsposter 39 195 353 549 705

Leverandører af varer og tjenesteydelser 215.253 133.747 116.163 74.182 46.972

Driftsforpligtelser i alt 305.535 243.734 195.787 122.449 124.603

Kerne netto driftsaktiver (kerne NDA) 29.817 36.293 4.714 16.864 -18.644

Ikke-kernedriftsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 1.730 4.169 0

Ikke-KDA i alt 0 0 1.730 4.169 0

Nettodriftsaktiver (NDA) 29.817 36.293 6.444 21.033 -18.644

Netto finansielle aktiver

Gæld til realkreditinstitutter -501 -601 -695 -820 0

Andre kreditinstitutter 0 0 -796 -1.081 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0 -188 -1.250

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser -99 -269 -332 -1.324 -4.087

Andre kreditinstitutter -36.661 -32.690 -7.646 -815 -1.566

Andre værdipapirer 5 26 18 0 46

Andre tilgodehavender 853 1.470 1.194 729 678

Likvide beholdninger* 47.815 36.985 51.889 22.456 65.081

Netto finansielle aktiver (NFA) 11.412 4.921 43.632 18.957 58.902

14.904

Koncernegenkapital 41.229 41.214 50.076 39.990 40.258

Minoritetsinteresser 5.941 13.323 17.966 12.087 11.992

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 35.288 27.891 32.110 27.903 28.266

*Den likvide beholdning er opdelt i driftslikviditet og likvide beholdninger.

 Driftslikviditeten er skønnet til ½ % af nettoomsætningen

NDA+NFA = EK+min 0 0 0 0 0
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Den reformulerede resultatopgørelse

2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 986.438 871.422 735.996 492.792 515.363

-Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -745.757 -643.735 -528.910 -341.527 -358.964

-Andre eksterne omkostninger -32.804 -31.549 -32.030 -22.067 -19.091

Bruttoresultat 207.877 196.138 175.056 129.198 137.308

-Personaleomkostninger -183.516 -191.599 -167.221 -116.327 -114.355

-Af- og nedskrivninger -8.981 -6.561 -4.039 -2.264 -1.984

Driftsoverskud fra salg (før skat) 15.380 -2.022 3.796 10.607 20.969

Skat herpå

Rapporterede skatteomkostninger 4.171 412 1.315 2.855 6.201

Skattefordel på netto finansielle omkostninger 253 -437 -594 -645 -798

Skatteeffekt på andet driftsoverskud (25 %) 0 190 1.379 694 59

Skat på driftsoverskud fra salg 4.424 165 2.101 2.904 5.461

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 10.956 -2.187 1.696 7.703 15.508

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter 0 253 522 196 78

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.317 729 0

0 253 1.839 925 78

Skatteeffekt (25 %) 0 -63 -460 -231 -20

0 190 1.379 694 59

Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

Årets opskrivning
1

0 258 5.862 0 0

0 448 7.241 694 59

Driftsoverskud efter skat 10.956 -1.739 8.937 8.397 15.566

Netto finansielle omkosntinger

Finansielle omkostnigner -2.013 -1.815 -982 -408 -1.139

Finansielle indtægter 1.001 3.563 3.357 2.988 4.332

Netto finansielle omkostninger før skat -1.012 1.748 2.375 2.580 3.193

Skattefordel (25 %) 253 -437 -594 -645 -798

Netto finansielle indtægter efter skat -759 1.311 1.781 1.935 2.395

Totalindkomst for koncern 10.197 -428 10.718 10.332 17.961

Minoritetsinteresser -1.300 -3.791 -3.611 -6.096 -14.724

Totalindkomst til moderselskabets aktionærer
2

8.897 -4.219 7.107 4.236 3.237

0 0 0 0 0
1 

Dirty surplus-poster fra egenkapitalopgørelsen
2
 Ikke-resultatførte poster er indregnet i opgørelsen, så "Bundlinjen" er totalindkomsten som den blev beregnet i den 

reformulerede egenkapitalopgørelse. Minoritetsinteresser er differencen ml. TI til moderselskabets aktionærer og 

TI for koncernen
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Engsø Gruppen A/S (Koncernen)

Resultatopgørelsen

Beløb i t.kr. (15 mdr)

2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 986.438 871.422 735.996 492.792 515.363

Andre driftsindtægter 0 253 522 196 78

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -745.757 -643.735 -528.910 -341.527 -358.964

Andre eksterne omkostninger -32.804 -31.549 -32.030 -22.067 -19.091

Bruttofortjeneste 207.877 196.391 175.578 129.394 137.386

Personaleomkostninger -183.516 -191.599 -167.221 -116.327 -114.355

Af- og nedskrivninger -8.981 -6.561 -4.039 -2.264 -1.984

Resultat før finansielle poster 15.380 -1.769 4.318 10.803 21.047

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.317 729 0

Finansielle indtægter 1.001 3.563 3.357 2.988 4.332

Finansielle omkostninger -2.013 -1.815 -982 -408 -1.139

Resultat før skat 14.368 -21 8.010 14.112 24.240

Skat af årets resultat -4.171 -412 -1.315 -2.855 -6.201

Resultat efter skat 10.197 -433 6.695 11.257 18.039

Minoritetsinteressers resultatandel -1.300 -2.544 -5.245 -4.119 -7.303

Årets resultat 8.897 -2.977 1.450 7.138 10.736

01.10.07-

30.09.08

01.10.08-

30.09.09

01.10.09-

31.12.10
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Engsø Gruppen A/S (Koncernen)

Balancen

Beløb i t.kr.

(15 mdr)

AKTIVER 2012 2011 2009/10 2008/09 2007/08

Anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.324 1.444 617 0 0

Goodwill 8.030 5.847 4.523 2.473 4.553

Udviklingsprojekter under udførelse 309 1.130 371 71 0

Immaterielle anlægsaktiver 11.663 8.421 5.511 2.544 4.553

Indretning af lejede lokaler 6.217 7.363 7.140 1.651 1.755

Produktionsanlæg og maskiner 9.361 9.604 6.674 3.378 3.573

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.753 1.548 3.618 1.412 904

Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 0 0 832 4.500 0

Grunde og bygninger 4.057 4.133 4.431 1.508 0

Materielle anlægsakiver 21.388 22.648 22.695 12.449 6.232

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 1.730 4.169 0

Andre værdipapirer 5 26 18 0 46

Andre tilgodehavender 853 1.470 1.194 729 678

Finansielle anlægsaktiver 858 1.496 2.942 4.898 724

Anlægsaktiver i alt 33.909 32.565 31.148 19.891 11.509

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 0 0 5.874 4.913 1.928

Varebeholdninger 5.309 5.336 0 0 0

Udviklingsprojekter 2.181 800 0 0 0

Varebeholdninger 7.490 6.136 5.874 4.913 1.928

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 166.411 160.088 89.518 70.653 67.541

Igangværende arbejder for fremmed regning 112.632 67.702 66.312 42.288 17.517

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.421 1.762 0 0 0

Andre tilgodehavender 7.444 5.868 4.253 1.696 3.163

Periodeafgrænsningsposter 1.971 3.045 2.658 2.306 2.448

Tilgodehavender 289.879 238.465 162.741 116.943 90.669

Likvide beholdninger 52.747 41.342 55.569 24.920 67.658

Omsætningsaktiver i alt 350.116 285.943 224.184 146.776 160.255

Aktiver i alt 384.025 318.508 255.332 166.667 171.764
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PASSIVER 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapital

Aktiekapital 820 820 820 820 820

Opskrivningshenlæggelse 6.120 6.120 5.862 0 0

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 0 0 0

Overført resultat 28.348 20.951 25.428 24.183 19.946

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 2.900 7.500

Egenkapital i alt 35.288 27.891 32.110 27.903 28.266

Minoritetsinteresser 5.941 13.323 17.966 12.087 11.992

Hensatte forpligtelse

Hensættelser til udskudt skat 16.332 12.212 10.803 9.436 8.460

Andre hensatte forpligtelser 2.796 4.750 5.403 1.793 539

Hensatte forpligtelser i alt 19.128 16.962 16.206 11.229 8.999

1,0% 2,1% 3,5% 1,6% 0,6%

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 501 601 695 820 0

Andre kreditinstitutter 0 0 796 1.081 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0 188 1.250

Langfristede gældsforpligtelser 501 601 1.491 2.089 1.250

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 99 269 332 1.324 4.087

Andre kreditinstitutter 36.661 32.690 7.646 815 1.566

Modtagne forudbetalinger fra kunder 9.385 0 0 0 0

Acontofaktureringer på igangværende arbejder 39.198 60.527 35.826 8.873 36.063

Leverandører af varer og tjenesteydelser 215.253 133.747 116.163 74.182 46.972

Diverse gælfsforpligtelser 0 0 0 0 1.155

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 415

Selskabsskat 0 0 1.059 5.103 4.108

Anden gæld 22.532 32.303 26.180 22.513 26.186

Periodeafgrænsingsposter 39 195 353 549 705

Kortfristede gældsforpligtelser 323.167 259.731 187.559 113.359 121.257

Gældsforpligtelser i alt 323.668 260.332 189.050 115.448 122.507

Passiver i alt 384.025 318.508 255.332 166.667 171.764



Side 107 af 122 

 

Bilag 4 

Revisors risikovurdering af virksomheden og dens omgivelser 

For at revisor kan være i stand til at lave en kvalificeret vurdering en virksomheds evne at fortsætte 

driften, bliver han nødt til at have et indgående kendskab og forståelse af klientvirksomheden. 

Niveauet for revisors forståelse af virksomheden bestemmes bl.a. i ISA 315 afsnit 11, hvor det 

fremgår, at revisor skal opnå en forståelse af følgende:  

 a) Relevante brancheforhold,  

 b) Virksomhedens art,  

 c) Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis,  

 d) Virksomhedens mål og strategier samt hermed forbundne forretningsrisici og  

 e) Måling og gennemgang af virksomhedens regnskabsmæssige præstation (er gennemgået i 

afhandlingen)  

Dertil tilsiger afsnit 12, at revisor skal opnå en forståelse virksomhedens interne kontroller, som er 

relevante for revisionen.  

I dette afsnit vil jeg kort komme ind på, hvordan revisor kan lave sine risikovurderinger i henhold til 

ISA 315 afsnit 11. Jeg vil således komme ind på de nævnte områder som revisor skal opnå 

forståelse for.  

 

   

 

Figur X. Oversigt over delområder og afsnit mv. i ISA 315

Omgivelser afsnit 11.a A17-A22

Virksomheden afsnit 11.b A23-A17

Mål & strategi afsnit 11.d A29-A35 & bilag 2

Regnskab & Økonomi afsnit 11.c+afsnit 11.e A28 & A36-A41

Ledelse afsnit 14-19 Bilag 2

Intern kontrol & organisation mv. afsnit 12-13 Bilag 1

ISA 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
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Revisors forståelse af klientvirksomheden 

For at revisor kan opnå en forståelse af en virksomhed og dens omgivelser, skal han ifølge ISA 315 

afsnit 6 foretage forespørgsler, analytiske handlinger samt observationer og inspektioner. Det er 

ikke tilstrækkeligt udelukkende at indhente data og informationer. Revisor bliver derimod nødt til at 

analysere og vurdere de indhentede informationer og derigennem forholde sig eksplicit til 

informationerne og vurdere hvilken betydning de har for virksomhedens fortsatte drift (Haraszuk & 

Hartmann 2013: 3). 

En vigtig del af revisors arbejde omkring indhentning af informationer består i at foretage 

interviews med virksomhedens daglige ledelse og andre nøglemedarbejdere, jf. ISA 315 afsnit 6.a 

og ISA 570 afsnit 10, hvorefter disse samtaler skal evalueres og dokumenters. Det er således ikke 

tilstrækkeligt at indhente informationer i forhold til going concern på afstand, revisor er derimod 

nødt til selv at tale med ledelsen og danne sig et indtryk af ledelsens going concern vurdering. 

Revisionsstandarderne ISA 315 og 570 lister en række punkter op, som revisor kan indhente 

informationer omkring, men de siger dog ikke noget om sammenhængen imellem punkterne i 

forhold til virksomhedens eksterne omgivelser og interne forhold.  Haraszuk & Hartmann (2013) 

argumenterer for, at revisor med fordel kan anvende de anerkendte modeller og analyser, som 

virksomheden selv og dennes interessenter bruger, når de skal evaluere virksomheden og dens 

omgivelser. De anfører, at revisor bør støtte sig til en del af det materiale som allerede er udarbejdet 

i virksomheden, f.eks. mål, strategier, regnskaber og budgetter, for derefter at holde disse op i mod 

revisors egne analyser og vurderinger af virksomheden. Dermed vil revisor anvende de samme 

modeller og analyser som virksomhedens øvrige interessenter anvender (pengeinstitutter, 

institutionelle investorer osv.), hvorfor revisor muligvis vil efterleve deres forventninger til going 

concern vurderingen. 

Det skal dog understreges, at virksomhedens størrelse, kompleksitet og situation har en væsentlig 

betydning i forhold til revisors risikovurdering af virksomheden og omgivelserne. Når det gælder 

små virksomheder, bør revisor normalt anvende meget simple og enkle analyser og vurderinger, 

imens disse forventes at stige i takt med klientvirksomhedens størrelse og kompleksitet. Det betyder 

således ikke, at de principielle elementer i revisors forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 
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samt going concern vurderingen kan undlades helt eller delvist ved de små virksomheder (Haraszuk 

& Hartmann 2013: 3).   

Virksomhedens omverden 

I dette afsnit vil jeg beskrive analyseværkstøjer som revisor med fordel kan anvende til at opnå 

forståelse af klientvirksomhedens eksterne omgivelser.  

ISA 315 afsnit 11.a foreskriver, at revisor skal opnå en forståelse af relevante brancheforhold, 

reguleringer og andre eksterne forhold. Revisor skal således forholde sig til udviklingen i 

omgivelserne og hvordan disse påvirker virksomhedens muligheder for at fortsætte driften. A17-

A22 samt bilag 2 i ISA 315 uddyber og kommer med eksempler i forhold til branchemæssige og 

samfundsmæssige forhold, som har betydning for virksomheden. Standarden fremdrager en række 

enkelte forhold, som revisor kan tage med i sine overvejelser, men standarden siger ikke noget om 

forholdenes sammenhæng og prioriteringer, hvilket er et problem for revisor, da disse forhold er 

meget væsentlige i forhold til revisors forståelse og risikovurdering af virksomhedens omgivelser. 

Revisor bør derfor lave en risikovurdering af omgivelserne med udgangspunk i de mest kendte og 

anvendte strategimodeller, som afdækker de væsentligste punkter i standarden der vedrører 

omgivelserne (Haraszuk & Hartmann 2013: 3).  

Virksomhedens omverden kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur. 

 

 

Makromiljø 

Branchemiljø 

Nær omgivelserne 

Virksomheden 
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Analyse på samfundsniveau – PESTEL analyse 

Enhver branche er påvirket af udviklingen i en række faktorer på samfundsniveau. For at få klarlagt 

væsentlige faktorer i samfundet der kan have særlig betydning for en virksomhed, kan man 

udarbejde en PESTEL analyse, som tager udgangspunkt i politiske, økonomiske, sociokulturelle, 

teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold.  

Revisor bør estimere og begrunde de mest sandsynlige fremtidige udviklinger og fremhæve 3-5 

væsentlige og relevante forhold, som han vurderer især vil påvirke virksomheden og branchen de 

kommende 1-2 år. Det kan dog ikke forventes at revisor udarbejder en bedre og mere dybdegående 

PESTEL analyser end aktionærer og andre interessenter. Derimod forventes det, at revisor ikke 

overser forhold der er indlysende for virksomhedens øvrige interessenter. Haraszuk & Hatmann 

(2013) anbefaler, at revisor med udgangspunkt i analysen skriver en kort bemærkning om vækst og 

indtjeningsmulighederne i branchen som virksomheden befinder sig samt om evt. samfundsmæssige 

forhold vil sætte virksomheden under pres de kommende 1-2 år (Haraszuk & Hartmann 2013: 3-4). 

 

Analyse på brancheniveau – Porters Five Forces modellen  

Der er stor forskel på konkurrenceintensiteten og den afledte rentabilitet i forskellige brancher. En 

vidt udbredt model til at klassificere og analysere en branchestruktur, er Michael Porters Five 

Forces Model (Michael E. Porter 2008: 4). Modellen tager udgangspunkt i 5 ”konkurrencekræfter” 

der er bestemmende for en branches fremtidige rentabilitet og dermed attraktivitet. 

”Konkurrencekræfterne” består af graden af rivalisering mellem eksisterende virksomheder, trusler 

fra substituerende produkter og service, trusler fra nye indtrængere, leverandørernes 

forhandlingsstyrke og kundernes forhandlingsstyrke, jf. nedenstående figur. Desto højere 

konkurrencekræfterne vurderes at blive i fremtiden, desto mindre attraktiv vil branchen være og 

vice versa. Ifølge teorien afhænger en virksomhedens overlevelsesevne således af 

konkurrenceintensiteten i branchen. 

Nedenfor vil jeg kort beskrive de fem konkurrencekræfter. 
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Porters Five Forces Model

Kilde: Michael E. Porter (2008)
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Konkurrencekraft 1 - Rivalisering mellem eksisterende virksomheder: Jo højere grad af konkurrence 

mellem virksomhederne i branchen, jo mere presses priserne ned, jo mindre indtjening, desto 

mindre attraktiv vil branchen alt andet lige være fremover og vice versa. 

Konkurrencekraft 2 - Truslen fra nye indtrængere (adgangsbarrierer): Jo lettere det er for 

potentielle nye virksomheder at trænge ind i klientvirksomhedens branche, jo mere konkurrence vil 

der fremover blive, desto mere trues den fremtidige rentabilitet for de eksisterende virksomheder i 

branchen og vice versa.  

Konkurrencekraft 3 - Truslen fra substituerende produkter og services: Jo flere substituerende 

produkter/tjenesteydelser der er, og fremover vil være, jo lavere priser kan de eksisterende 

virksomheder tage, jo mindre attraktiv vil branchen alt andet lige være fremover. Hermed er 

substituerende produkter/tjenesteydelser med til at sætte et prisloft på de eksisterende 

produkter/tjenesteydelser.  

Konkurrencekraft 4 - Købernes forhandlingsstyrke: Jo større forhandlingsstyrke kunderne har, jo 

mere kan de presse priserne og avancerne ned, desto mere påvirker det de eksisterende 

virksomheders indtjening. Kunder med stor forhandlingsstyrke kan desuden kræve bedre kvalitet 

(hvilket øger omkostningerne) samt sætte sælgerne i de konkurrerende virksomheder op i mod 

hinanden, som igen resulterer i dårligere rentabilitet i branchen. 
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Konkurrencekraft 5 - Leverandørernes forhandlingsstyrke: Jo større forhandlingskraft branchens 

leverandører har, jo højere pris kan de tage, jo mere presser de branchens eksisterende aktørers 

økonomi, desto dårligere rentabilitet.   

Haraszuk & Hartmann (2013) anbefaler, at revisor laver en bemærkning for hver af de fem 

konkurrencekræfter, hvor revisor vurderer hvorvidt udviklingen forventes at være positiv, negativ 

eller uændret. Desuden bør revisor udarbejde en kort konklusion om, hvordan udviklingen i 

branchen vil påvirke klientvirksomhedens fremtidige indtjening og om udviklingen kan true 

virksomhedens fremtidige overlevelse. Hvis klientvirksomheden opererer i flere brancher, bør der 

udarbejdes en selvstændig analyse for hver branche, såfremt aktiviteten i de forskellige brancher er 

væsentlig (Haraszuk & Hartmann 2013: 4). 

I forlængelse af konkurrencekraft 4 og 5, kan det være relevant at udarbejde en næranalyse af 

betydningsfulde interessenter, som klientvirksomheden er særlig afhængig af.   

Derudover kan man lave en supplerende analyse til bedømmelse af branchens fremtidige 

attraktivitet ved hjælp af en regnskabsanalyse på brancheniveau. Man kan f.eks. indhente 

regnskabstal for omsætning, bruttoavance, overskudsgrad, afkastningsgrad, soliditetsgrad, 

investeringsomfang osv. for den samlede branche. Disse typer informationer giver revisor et 

kvantitativt billede af branchens økonomiske attraktivitet samt mulighed for at sammenholde 

virksomhedens og branchens performance. En regnskabsanalyse på brancheniveau giver desuden 

revisor et dialoggrundlag i forhold til at indhente forklaring på, hvorfor klientvirksomheden klarer 

sig bedre eller dårligere end branchen som helhed (Haraszuk & Hartmann 2013: 5).  

Ifølge Haraszuk & Hartmann (2013) kan det dog ikke forventes, at revisor skal oparbejde en større 

viden om enkeltaktører i virksomhedens branche. Derimod må det forventes, at revisor ikke overser 

centrale forhold, som er indlysende for andre interessenters bedømmelse af virksomhedens evne at 

fortsætte driften (Haraszuk & Hartmann 2013: 5).  

 

Risikovurderinger af virksomheden 

Som led i revisors forståelse af virksomheden og dens omgivelser, skal revisor ifølge ISA 315 afsnit 

11 (b), opnå forståelse af virksomhedens art, herunder: (i) dens drift, (ii) dens ejerforhold og 
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ledelsesstruktur, (iii) de typer af investeringer, den foretager og planlægger at foretage, herunder 

investeringer i virksomheder med særligt formål, og (iv) virksomhedens struktur og finansiering 

med henblik på at sætte revisor i stand til at forstå grupperne af transaktioner, balanceposter og 

oplysninger, som regnskabet forventes at indeholde (jf. afsnit A23-A27). Dvs. at revisor skal 

forholde sig til udviklingen i klientvirksomhedens daglige aktiviteter og processer af strategisk 

betydning, når han vurderer om regnskabet kan aflægges under forudsætning af fortsat drift. I 

nærværende afsnit vil jeg analysere forhold, som revisor bør være opmærksom på i forhold til 

virksomhedens daglige drift.  

Ifølge Haraszuk & Hartmann (2013) står revisor lidt på bar bund i forhold til ISA 315 krav om, at 

revisor skal forstå virksomheden og dens interne omgivelser. ISA’en påpeger en række mulige 

enkelte forhold, uden at sige hvordan forholdene hænger sammen, hvilket er nødvendigt for at 

kunne leve op til kravet om forståelse og risikovurdering af klientvirksomheden. Derfor foreslås 

det, at revisor anvender de mest kendte strategikoncepter for at skabe den krævede forståelse af 

virksomhedens daglige drift. Til dette formål kan man anvende Porters Værdikæde (1985), der ser 

på virksomhedens aktiviteter og processer. Som alternativ eller supplement hertil kan revisor 

anvende Prahalad & Hamels eller Barneys modeller, hvor man analyserer og vurderer 

virksomhedens interne ressourcer og kompetencer. Porters værdikædeanalyse er dog nok den mest 

anvendelige, da denne model er relativt nem at arbejde med, når man skal skabe et overblik over en 

virksomheds aktiviteter og processer (Haraszuk & Hartmann 2013: 6). 

Vurdering af virksomhedens interne aktiviteter og processer (Porters værdikædeanalyse) 

 

Figur X: Virksomhedens værdikæde
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Man kan definere en værdikæde som en opgørelse af de aktiviteter/processer, som er tilknyttet et 

forretningsområde. Ved hjælp af Porters værdikædeanalyse, kan man klassificere en virksomheds 

interne kompetencer, hvor man inddeler aktiviteterne/processerne i virksomheden i en sekventiel 

kæde af primære aktiviteter. De primære aktiviteter går ud på at frembringe det produkt eller ydelse, 

som kunden køber, f.eks. indkøb af råvarer og komponenter, fremstilling af produkter/ydelser, salg 

og levering til kunden, service af kunden osv. For at virksomheden kan gennemføre de primære 

aktiviteter/processer, har den brug for sekundære aktiviteter, som understøtter og effektiviserer 

udførelsen af de primære aktiviteter.  Disse kan f.eks. bestå af organisationsstruktur, udvikling af 

medarbejdere, drift og udvikling af teknologi og IT, indkøbsaktiviteter osv. 

Det første trin i værdikædeanalysen er at identificere virksomhedens aktiviteter. Aktiviteterne kan 

identificeres ved følge aktivitetsflowet i virksomheden, dvs. man kigger på hvilke 

aktiviteter/processer produktet/ydelsen gennemgår fra vugge til grav. 

Det næste skridt er at identificere, hvilke omkostninger og værdiskabelser, der knytter sig til de 

enkelte værdikædeaktiviteter, samt om der er en fornuftig sammenhæng herimellem.  Ifølge 

Haraszuk & Hartmann (2013) bør revisor lave en risikovurdering af virksomheden, hvor revisor 

f.eks. skønner over, hvad har mest betydning for kunderne samt hvor de væsentligste omkostninger 

ligger. Relevante spørgsmål revisor kan stille er: Hvilke hovedgrupper af aktiviteter/processer 

udfører virksomheden? Hvordan skabes der værdi for kunderne og hvor stort er ressourceforbruget? 

Vil kunden fremover værdsætte den værdi, de opnår fra produktet/ydelsen? Hvor svært er det at 

imitere aktiviteterne/processerne? Det handler således i stort omfang om, at revisor overvejer, hvad 

der skaber værdi for kunderne og hvad giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel. I 

tilknytning hertil bør revisor identificere, hvor i værdikæden indtjeningen skabes og hvilke 

aktiviteter, produkter og kunder binder flest af virksomhedens likviditet. 

For at revisor skal leve op til god revisor skik, bør han indhente revisionsdokumentation for sin 

forståelse af driften i klientvirksomheden. Dokumentation kan omfatte informationer som 

virksomheden selv har udarbejdet, herunder strategidokumenter, virksomhedens egen 

værdikædeanalyse, analyse af ressourcer og kompetencer osv. Hvis virksomheden ikke selv har 

udarbejdet dette materiale, kan der være behov for at revisor udarbejder helt eller delvist en 

overordnet analyse af virksomhedens værdikæde, ressourcer og kompetencer, som så skal danne 

grundlag for en dialog mellem revisor og ledelsen.  
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Desuden forventes det, at revisor udarbejder et kort notat, hvor han præciserer virksomhedens 

aktiviteter og vurderer om disse fremover vil værdsættes af kunderne, samt om de er svære for 

konkurrenterne at imitere (Haraszuk & Hartmann 2013: 7). Hvis virksomhedens aktiviteter ikke 

bliver værdsat af kunderne og de er nemme at efterligne af konkurrenterne, kan der på længere sigt 

rejses tvivl om virksomheden er i stand til at bevare sine konkurrencemæssige fordele, herunder 

dens evne at tjene penge, hvorfor der kan rejses tvivl om virksomhedens evne at fortsatte driften. 

I sin dokumentation af forståelsen af virksomhedens daglige drift, skal revisor selvfølgelig tage 

hensyn til de revisionsmæssige nøglebegreber væsentlighed og risiko, hvorfor man i praksis 

sjældent udarbejder en omfattende værdikædeanalyse af en lille virksomhed.  

Organisationen  

I forlængelse af revisors værdikædeanalyse, er det nærliggende at han danner sig et overblik over 

klientvirksomhedens organisationsstruktur og overordnede forretningsgange. At en virksomhed i 

dag klarer sig godt på et marked med gunstige markedsvilkår og kundegrundlag mv., er ikke 

ensbetydende med, at virksomheden vil have succes i fremtiden. Gode markedsvilkår kan 

overskygges af svage sider i virksomhedens interne grundlag i form af f.eks. utilstrækkelige 

ressourcer og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at revisor inddrager disse forhold i sin analyse. 

Det er væsentligt for revisor at bedømme, om virksomhedens strategier passer vil dens ressourcer 

og kompetencer og om disse giver virksomheden et fundament for gunstige økonomiske resultater i 

fremtiden, eller om mangel på samme kan være en trussel for virksomhedens overlevelse (Haraszuk 

& Hartmann 2013: 7).  

Ledelsen er således en særlig ressource for klientvirksomheden, hvorfor en vurdering af denne er af 

stor betydning. Revisor bør afdække hvem ledelsen består af og hvilken rolle ledelsen har, samt om 

ledelsen besidder de nødvendige kompetencer for at drive virksomhed.  

Det er også vigtigt, at revisor vurderer bestyrelsens kompetencer. I Danmark har vi den tostrengede 

ledelsesstruktur, dvs. direktionen og bestyrelsen er ikke samme personskreds. Bestyrelsens opgave 

er ikke alene at kontrollere direktionen, men den skal også være dens sparringspartner. I 

anbefalingerne for god selskabsledelse fremgår det, at bestyrelsen bør sammensættes således, at den 

skal være i stand til at have en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen (Anbefalinger for 

god selskabsledelse 2013: 14). Derfor er det vigtigt, at revisor vurderer, om virksomheden har en 
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kompetent bestyrelse som kan give direktionen modspil. I eftervirkningerne af finanskrisen blev 

f.eks. flere krakkede bankers bestyrelse kritisere for ikke i høj grad nok at have givet direktionen 

modspil, hvilket muligvis var en medvirkende årsag til at flere danske banker gik konkurs.   

Udover at vurdere ledelsens og bestyrelsens kompetencer, bør revisor vurdere om 

organisationsstrukturen er hensynsmæssig i forhold til virksomhedens omgivelser (Haraszuk & 

Hartmann 2013: 7). Generelt kan man sige, at jo mere simple og stabile omgivelserne er, jo mere 

taler for at indrette en centraliseret og hierarkisk organisationsstruktur. Modsat kræver dynamiske 

og uforudsigelige omgivelser ofte en mere flad, uformel og decentraliseret organisationsstruktur. 

Revisor bør desuden skabe sig et overblik over organisationsstrukturen i forhold til 

funktionsadskillelse. Dvs. revisor bør undersøge om der er en klar adskillelse imellem de 

personer/enheder i organisationen, som hhv. registrerer, godkender og kontrollerer betalinger. Det 

er dette aspekt der er det væsentligste forhold i forhold til selve organisationsstrukturen (Haraszuk 

& Hartmann 2013: 7-8).  

 

Virksomhedens økonomi 

Det fremgår af ISA 315 afsnit 11.e, at revisor skal opnå forståelse af virksomhedens 

regnskabsmæssige præstationer. Derfor vil jeg i dette afsnit beskæftige mig med, hvordan revisor 

kan skabe sig et overblik og forståelse af virksomhedernes overordnede lønsomhed, indtjening samt 

likviditet.  

Lønsomhed og indtjening 

I forhold til at vurdere en virksomheds overlevelsesevne, kan det være relevant for revisor at 

vurdere om klientvirksomheden er særlig afhængig af nogle bestemte produkter, kunder eller 

markeder. Til dette formål kan revisor udarbejde en lønsomhedsanalyse der viser, hvordan 

omsætningen og indtjeningen fordeler sig i forhold til produkter, kunder og markeder. Hermed vil 

revisor opnå en forståelse af, om virksomheden er udsat for særlige risici. Hvis klientvirksomheden 

er særlig afhængig af f.eks. ét produkt og udviklingen på markedet er negativt, kan det tyde på, at 

virksomheden får svært ved at overleve i fremtiden. Derfor er lønsomhedsanalysen en særdeles god 

analyse til at vurdere en virksomheds evne at fortsætte driften. Desuden bør revisor vurdere 
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virksomhedens muligheder for at tilpasse dens kapacitet til aktiviteten. Her tænkes på bygninger, 

lagre, produktionsudstyr, personale osv. Ligeledes bør det overvejes, om virksomheden har særlige 

behov for investeringer i nye teknologier, produktionsanlæg, udviklingsaktiviteter m.m. for at 

beholde en position i markedet (Haraszuk & Hartmann 2013: 8). 

I henhold til Haraszuk & Hartmann (2013) bør revisor altid udarbejde en overordnet økonomisk 

analyse af hele klientvirksomheden. Revisor bør bl.a. se på den historiske udvikling i nøgletallene 

omsætning, bruttoavance, overskudsgrad, afkastningsgrad, soliditetsgrad osv. Revisor bør også lave 

en forventning til udviklingen i nøgletallene for derved at vurdere, om udviklingen er 

tilfredsstillende og tilstrækkelig til at opretholde fortsat drift. I denne forbindelse kan revisor f.eks. 

udvælge 3 forhold, som virksomheden er særlig følsom overfor og udarbejde en forventning til 

disse de kommende år.  

Derudover er det relevant for revisor at sammenligne virksomhedens økonomiske nøgletal med 

konkurrenternes og/eller branchens nøgletal. Hvis der er væsentlige afvigelser mellem 

virksomheden og konkurrenterne/branchen, bør revisor indhente forklaring fra ledelsen herom med 

henblik på at teste ledelsens branche- og forretningsforståelse (Haraszuk & Hartmann 2013: 8).   

 

Mål og strategier 

Udover at forstå og evaluere virksomhedens eksterne og interne omgivelser, skal revisor ifølge ISA 

315 afsnit 11.d forstå virksomhedens mål og strategier samt de hermed forbundne forretningsrisici, 

der kan medføre risici for væsentlig fejlinformation.  

Ifølge Haraszuk & Hartmann (2013), består virksomhedens mål ofte af et mål kompleks, som består 

af en vision, en mission samt en række kvalitative og kvantitative mål, som nogle gange er 

efterfulgt af et værdigrundlag for virksomheden. Virksomhedens forretningsstrategi udgør ofte 

konkurrencestrategier og vækststrategier, og kan derudover også vedrøre strategier vedr. 

innovation, internationalisering, koncernstrategier osv.  

Virksomhedens ledelse vil typisk udarbejde mål og strategier på en række områder på baggrund af 

analyser og vurderinger af virksomhedens interne og eksterne omgivelser. En god ledelse evaluerer 

løbende strategiernes relevans ved at holde dem op i mod opdaterede strategiske analyser af 
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virksomhedens omgivelser. Hvis der er uoverensstemmelser, bør strategierne justeres. Det 

forventes, at revisor foretager det samme, når han skal vurdere virksomhedens mål og strategier. 

Dog skal revisor ikke tage stilling til, om strategierne er optimale og om de skal justeres. Revisor 

skal blot forholde sig, hvorvidt de fastsatte mål og strategier er realistiske i forhold til 

virksomhedens evne til at fortsætte driften det kommende år (Haraszuk & Hartmann 2013: 9). Det 

er således til enhver tid ledelsens og bestyrelsens valg, hvilken strategi virksomheden skal følge.  

Hvis en virksomhed f.eks. har en vækststrategi der siger, at de skal ekspandere på det udenlandske 

marked, er virksomhedens største udfordring som regel likviditet. Typisk vil virksomhedens 

lagerbinding og kreditter til kunderne stige i forbindelse med vækst, samtidig som virksomheden 

bruger penge på produktudvikling, markedsføring og anlægsinvesteringer. En anden væsentlig 

udfordring i forbindelse med vækst, er ledelsens kompetencer. Her tænkes om virksomheden har de 

rigtige kompetencer i forhold til håndtere væksten produktionsmæssigt, salgsmæssigt, 

organisatorisk osv. Når revisor skal vurdere en virksomheds vækststrategi, er det derfor ikke nok 

kun at se på om væksten er markedsmæssigt realistisk, men revisor må også vurdere om 

virksomheden besidder de nødvendige økonomiske ressourcer og ledelsesmæssige kompetencer 

(Haraszuk & Hartmann 2013: 11). 

For mindre ejerdrevne virksomheder, består mål og strategier typisk af en idé inde i hovedet på 

ejeren eller direktøren, hvor han/hun har nogle principper for, hvordan virksomheden skal køre 

fremadrettet. Når revisor har med disse virksomheder at gøre, bør han ifølge Haraszuk & Hartmann 

forespørge ejeren/direktøren, for at høre, hvilke fremtidsplaner virksomheden har og hvordan 

virksomheden vil gøre dette. Herudfra kan revisor bedømme, om planen virker realistisk i forhold 

til virksomhedens fortsatte drift. Revisor bør udarbejde et referat af samtalen samt en skriftlig 

evaluering i forhold til going concern, som kan fungere som revisionsdokumentation. 

Når det er tale om mellemstore og store virksomheder, vil ledelsen typisk udarbejde strategiplaner 

og en række formelle målsætninger. Derudover vil der ofte foreligge en række bagvedliggende 

analyser, samt en plan for opfølgning af strategier, f.eks. Kaplan & Nortons Balanced Scorecard. 

Her ville det være oplagt for revisor at forespørge ledelsen om virksomhedens strategier og udfordre 

dem i Balanced Scorecard (Haraszuk & Hartmann 2013: 9). Hermed kan revisor skabe et grundlag 

for sin risikovurdering for at vurdere, hvor styrings- og risikoorienteret ledelsen er i forhold til den 

interne udvikling i virksomheden samt i de eksterne omgivelser. Da det er bestyrelsen som har det 
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overordnede ansvar for at vedtage strategierne, bør revisor undersøge, om gennemførelsen af 

strategierne tages op på bestyrelses- og direktionsmøder, samt spørge ind til, hvilke initiativer 

ledelsen og bestyrelsen foretager, såfremt der er afvigelser fra strategierne (Haraszuk & Hartmann 

2013: 11). 

Revisor bør desuden lave en overordnet vurdering af virksomhedens mission, vision og målsætning, 

hvor revisor vurderer om disse rent faktisk svarer til virksomhedens aktiviteter og virksomhedens 

formål som angivet i vedtægterne. Derudover skal det vurderes om mission, vision og målsætning 

er realistiske i forhold til udviklingen i virksomhedens interne og eksterne omgivelser (Haraszuk & 

Hartmann 2013: 10).  
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Bilag 5 

Du Pont-modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Sørensen, Ole (2009): 255 

  



Side 121 af 122 

 

Bilag 6 

Anvendte formler til Du Pont-modellen: 

Egenkapitalforrentning, ROE = ROIC + [FGEAR ∗ (ROIC − 𝑟)] 

Egenkapitalforrentning, ROE = (OG ∗ AOH) + [FGEAR ∗ (ROIC − 𝑟)] 

Egenkapitalforrentning, ROE =
Totalindkomst til moderselskabets aktionærer

Gns. egenkapital
 

Afkast på netto driftsaktiver, ROIC =
Samlet driftsoverskud 

Gns. netto driftsaktiver
= OG ∗ AOH 

Finansiel gearing, FGEAR =
Gns. netto finansielle forpligtelser

Gns. egenkapital
 

SPREAD = ROIC − r, hvor 

𝑟 =
Netto finansielle omkostninger

Gns. netto finansielle forpligtelser
 

 

Overskudsgrad (OG) =
Samlet driftsoverskud (efter skat)

Nettoomsætning
 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) =
Nettoomsætning

Gns. NDA
 

 

Engsø: Da Engsø har netto finansielle aktiver og minoritetsinteresser, beregnes ROE på følgende 

månde 

𝑅𝑂𝐸 = (ROIC − [
Gns. NFA

Gns. EK + Gns. MIN
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑅𝑂𝑁𝐹𝐴)]) ∗ 𝑀𝐼𝐴 

hvor 
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𝑀𝐼𝐴 =
Totalindkomst/totalindkomst før MIN

Gns. EK/(Gns. EK + Gns. MIN)
 

og  

RONFA =
Netto finansielle indtægter

Gns. netto finansielle aktiver
 

   

 

 


