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Executive Summary

The purpose of this thesis is to analyse the work of an auditor with regards to going concern assump-

tion in a time of economic crisis. The thesis statement is:

 How has the endorsement behavior been during the financial crisis on the going concern assump-

tion and is the current regulations and laws sufficient?

Going concern assumption has in recent years gained more and more attention, which has been in step

with the current economic crisis with liquidity shortages and recession in most countries. The crisis has

led to far more companies than usual may be critical to whether it is justified to submit the annual re-

port on the condition of continued operation, and information in the annual report, for example, liquidi-

ty risks and the company's financial condition or uncertainties related to the going concern basis is suf-

ficient for the annual report to give a true and fair view.

We have selected 243 companies that went bankrupt within 12 months from the balance date and made

thoroughly review of their financial statements and their audit reports. Management and auditors must

assess the going concern criteria for the period relevant to the business and minimum of 12 months

from the balance date. Unfortunately all our chosen companies went bankrupt within this time frame,

which indicates that auditors did not get the appropriate and sufficient evidence for the going concern

criteria.

Auditors are the representative for the public and the audit report is the quality sign and assurance from

auditors. The audit report is the auditor’s communication line to the public, which on the basis of the

financial statements and audit report, will take financial decisions upon it. Our analysis have shown

that the registered and state authorized public accountant, that both have been poor on their audit re-

ports. In spite of the extensive regulatory, the auditor still commit various types of errors in its report-

ing, which can affect the readers trust in auditor and the auditors creditability.
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Chapter two will give an overview of the theoretical analysis of the auditor’s report, modifications and

additional information in the independent auditor’s report.

Chapter three and four are giving us the understanding of the going concern assumptions and signifi-

cant uncertainties, the auditor may encounter and how the auditor can pinpoint the risks.

In chapter five and six we will obtain data and process the collected data for analysis purposes. We will

be including analysis of companies that have gone bankrupt and identify if the conclusion from the au-

ditors is correct.

Chapter seven and eight consist our conclusion that will pick up on each section and prove answers to

the questions that are asked in theses statement.
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1. Indledning

Vores motivation for at skrive denne afhandling kommer fra en artikel, vi har læst på FSR’s1 hjemme-

side2 i februar 2012, hvor Revisortilsynet redegjorde for kvalitetskontrollen af aflagte årsregnskaber i

2010, som viste, at 46% af de udførte kvalitetskontroller førte til sanktioner fra Revisortilsynet. Revi-

sortilsynet havde i kvalitetskontrollen konstateret, at going concern var et af de områder, som oftest

havde fejl og mangler. Historisk set har der ikke været mange konkurser, før finanskrisen indtraf, hvor

store kreditorer, herunder banker, er kommet i klemme. Revisors arbejde i relation til at vurdere going

concern er derfor ikke reelt testet i praksis, da meget få selskaber pludseligt er gået konkurs med tab til

kreditorer til følge.

Going concern-forudsætningen har i de senere år fået større og større opmærksomhed, hvilket er sket i

takt med den aktuelle økonomiske krise med likviditetsmangel og recession i de fleste lande. Krisen har

medført, at langt flere selskaber end normalt må forholde sig kritisk til, om det er berettiget at aflægge

årsrapporten under forudsætning af fortsat drift, og oplysninger i årsrapporten om f.eks. likviditetsrisici

og selskabets finansieringsforhold eller andre usikkerheder i relation til going concern er tilstrækkelige

til, at årsrapporten giver et retvisende billede.

De usikkerheder, der kan være forbundet med selskabets evne til at fortsætte driften, og ledelsens vur-

dering heraf, skal revisor inddrage i sin revision af selskabet. Som offentlighedens tillidsrepræsentant

skal revisor i sin revisionspåtegning oplyse, om han er enig i ledelsens vurdering af, om selskabet kan

fortsætte sin drift. Revisors professionsansvar er herved omfangsrigt, idet han skal tage stilling til sel-

skabets evne til at fortsætte driften, og tilkendegive over for regnskabsbruger, hvis han er uenig i ledel-

sens vurdering. Det forhold, at revisor skal inddrage selskabets fortsatte drift i sin revision, får naturligt

mere fokus i perioder, hvor der er offentlig fokus på konkursramte selskaber.

I forlængelse af den forøgede risiko for going concern-forudsætning, samt de skærpede krav til revisors

arbejde er det interessant, om revisors arbejde udføres i overensstemmelse med revisionstandarderne,

erklæringsbekendtgørelse og hvorvidt dette lever op til de krav, som samfundet stiller.

1
FSR – Foreningen for statsautoriserede revisorer

2
”Kvalitetskontrol – manglende overvejelser om going concern” – FSR 14. februar 2012
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Vores afhandling vil gennemgå en revisors rolle og dennes påtegning har betydning for offentligheden,

samt en redegørelse af de retningslinjer, som revisor skal følge og hvilke handlinger revisor skal udføre

og hvilke rapporteringsmuligheder der er til rådighed for de eventuelle konstaterede forhold under en

udført revision.

1.1. Problemformulering

I forlængelse af finanskrisen er der kommet større fokus på revisors ansvar og dennes påtegning af sel-

skaber med going concern. Vi finder det interessant at opklare og undersøge nedenstående problemstil-

linger:

Hvordan har påtegningsadfærden været under finanskrisen vedrørende going concern og er de nuvæ-

rende reguleringer og love tilstrækkelige?

1. Hvorfor er der behov for en revisionspåtegning og hvordan forstår regnskabsbrugerne elementerne

i påtegningen? Redegør for kravene til revisors påtegning.

2. Hvilke væsentlige usikkerheder er der, som kan påvirke brugen af going concern-forudsætningen

og hvad betyder dette for revisionspåtegningen?

3. Opfylder de senest afgivne revisionspåtegninger på de selskaber, der er gået konkurs, gældende

lovgivning, standarder og øvrig god revisorskik?

4. Er der forskel på påtegningerne set i forhold til hvem, der har revideret årsrapporten? (4 store / an-

dre statsautoriserede / registrerede)

5. Er de afgivne modificerede påtegninger om going concern i overensstemmelse med gældende lov-

givning, standarder og øvrig god revisorskik?

1.2. Afgrænsning

Vi vil i denne afhandling ikke behandle de problemstillinger, som ikke ligger inden for vores oven-

nævnte problemstilling. Vi vil i dette afsnit beskrive, hvilke væsentlige afgrænsninger vi har foretaget

for at udarbejde denne afhandling, så vi ikke bevæger os ind i emner eller områder, som vi ikke har be-
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handlet fyldestgørende eller vi ikke har vurderet for væsentlige at besvare i forhold til afhandlingens

problemstilling.

Vi vil i forbindelse med vores analyse kun gennemgå aktie- og anpartsselskaber, som er gået konkurs i

perioden 1. juni 2012 til 30. september 2012. Vi vil samtidig også kun gennemgå årsrapporter, hvor er-

klæringen har været med høj grad af sikkerhed og kun årsrapporter, hvor der er konkursdekret senest

12 måneder efter balancedagen, da revisors påtegning i forbindelse med going concern kun skal afdæk-

ke 12 måneder efter balancedagen3.

I forbindelse med de gennemgåede årsrapporter har vi valgt kun at fokusere på de årsrapporter, hvor

påtegninger har indeholdt forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern-emnet, så

vi fokuserer på det, som ligger indenfor vores problemformulering.

Vi vil under vores analyse og konklusion udtrykke os om påtegningerne, overholdelse af revisionslov-

givningen og erklæringsbekendtgørelsen, men vi vil ikke udtale os om, hvilke konsekvenser det vil ha-

ve for revisorerne, i de tilfælde, hvor påtegning har været forkert.

Afhandlingen er udarbejdet på grundlag af diverse regler og lovgivning, som det var udformet, da vi

startede på afhandlingen i oktober 2012. Vi afgrænser os derfor fra eventuelle igangværende lovforslag,

og senere vedtaget lovgivning inden afhandlingens aflæggelse.

1.3. Metodevalg og afhandlingsstruktur

I dette afsnit vil vi vise den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemformulering. Vi har

udarbejdet nedenstående figur for at lette forståelsen af afhandlingens budskab samt sørge for en rød

tråd igennem afhandlingen.

For at skabe den nødvendige teoretiske baggrund vil vi benytte os af faglitterært materiale fra Internati-

onal Federation of Accountants (IFAC) guides til ISA, FSR, samt diverse hjemmesider fra de store re-

visionsselskaber PWC, Deloitte og KPMG. For at få en bred tilgang til teorien og brugen af de nye re-

3
ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit 5(a)
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visionsstandarder, vil vi læse artikler og andet materiale, som omhandler de nævnte ISA. Vi vil således

benytte deduktion4 som vores videnskabelige metode.

For at undgå, at vi ikke får subjektive meninger og holdninger ud fra det ovennævnte, vil vi benytte vo-

res dataindsamling af udvalgte årsrapporter for at give et mere praktisk syn på problemstillingerne.

Afhandlingen vil bestå af 8 kapitler, hvor det første kapitel vil bestå af indledning og problemformule-

ring.

I kapitel 2 vil der blive lavet en teoretisk gennemgang af revisionspåtegningen, modifikationer og sup-

plerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring.

I kapitel 3 og 4 vil vi gennemgå going concern-forudsætningen og væsentlige usikkerheder, som revi-

sor kan støde på og hvordan revisor kan få afdækket de risici.

I kapitel 5 og 6 vil vi indhente data og behandle de indhentede data til analyseformål. Vi vil herunder

analysere selskaber, som er gået konkurs, om påtegningen vedrørende going concern er korrekt.

Kapitel 7 og 8 består af vores konklusion og perspektivering, der vil samle op på de enkelte afsnit og

indeholde besvarelsen af de spørgsmål, som er stillet i problemformuleringen. Perspektivering vil inde-

holde en gennemgang af de områder, hvor vi mener, at analysen kunne give en uddybning af afhand-

lingens konklusioner.

4
”Den skinbarlige virkelighed” side 32
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Strukturen i afhandlingen er skitseret nedenfor.

Figur 15

5 Egen tilvirkning

8. Perspektivering

7. Hovedkonklusion

2. Revisors påtegning

1. Indledning og problemformulering

3. Revision af going concern

4. Analyse af going concern i et selskab

5. Analyse af regnskaber med going concern

6. Analyse af påtegninger
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1.4. Målgruppe

Vores målgruppe er dem, der har interesse for området og samtidig dem, som vil have en dybere ind-

sigt i dette emne. Vi forventer, at organisationer, offentlige myndigheder mv. vil være interesseret i

slutproduktet af vores analyser og konklusion. Dette vil også være interessant for andre studerende og

praktiserende revisorer.

Som nævnt i vores indledning, fik vi interesse for emnet efter at have læst artiklen på FSR’s hjemme-

side. Vi mener derfor, at vores analyse kunne være interessant for FSR. Dette skal ses i lyset af, at de

årsrapporter, vi gennemgår, er blevet revideret af deres medlemmer og derfor har de en interesse i, om

deres egne medlemmer lever op til de krav, der er sat i revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen.

1.5. Dataindsamling

Vi har indhentet kvantitativt6 data i form af årsrapporter af selskaber, som er gået konkurs i perioden 1.

juni – 30. september 2012. Vi har trukket en rapport fra www. statstidende.dk, som viste selskaber, der

er gået konkurs i den valgte periode og vi har efterfølgende hentet de seneste årsrapporterne fra

www.BIQ.dk. Vi har under kapitel 5 beskrevet nærmere, hvordan vi har udvalgt de årsrapporter, som vi

har benyttet til analysen.

Vi har ikke fundet det nødvendigt at indhente kvalitative7 data i form af interview eller spørgeskema.

1.6. Kildekritik

Størstedelen af den litteratur, der er brugt i afhandlingen, er primært de international standarder om re-

vision8 eller fortolkninger heraf. Selve standarderne kan være svære at tolke, hvorfor vi ligeledes har

støttet os op ad eksterne fortolkninger af standarderne.

6
”Den skinbarlige virkelighed” side 26

7
”Den skinbarlige virkelighed” side 26

8
ISA – International Standard om Revision
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Herudover er der anvendt bøger, artikler og udstedte notater, der er udarbejdet af interesseorganisatio-

ner samt fagfolk inden for regnskab og revision. Disse bøger, artikler og notater kan være præget af

subjektive holdninger fra forfatterne.

Vi har under afhandlingen også anvendt internettet til at finde vores litteratur og har været opmærk-

somme på troværdigheden af de informationer, som vi har fået via dette. Derfor har vi sorteret og såle-

des også kun indhentet informationer fra steder, som vi har vurderet til at være anerkendte.

Vi vil under hele afhandlingen forholde os objektiv og kritisk til den anvendte litteratur, jævnfør oven-

nævnte forhold.
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2. Revisors påtegning

2.1. Indledning

Vi vil under dette kapitel fokusere på de dele af revisionspåtegningen, som kan kædes sammen med

going concern-forudsætningen. Den teoretiske del under dette kapitel og kapitel 4 vil være basis for vo-

res analyse under kapital 5 og 6, som således vil besvare vores problemformulering. Formålet med det-

te kapitel er at gennemgå reguleringerne og kravene til revisionspåtegningen, som vi vil bruge til at

analysere påtegninger af vores udvalgte årsregnskaber for at se, om de overholder reguleringerne og

kravene til going concern-forudsætningen.

Vi vil yderligere gennemgå baggrunden for, hvorfor der er behov for udarbejdelse af revisionspåteg-

ninger samt redegøre for revisionspåtegningens generelle indhold og de lovmæssige krav til revisorpå-

tegningen. Afslutningsvis vil vi gennemgå forholdet mellem en afgiver og en modtager af en revisions-

påtegning, og den eventuelle forventningskløft der her kan opstå

2.2. Afgivelse af revisionspåtegningen og begrebsrammen

Vi vil således i opgaven kun fokusere på selskaber, som er gået konkurs og har selskabsformene aktie-

eller anpartsselskaber. Disse selskaber skal, jævnfør ÅRL § 2, årligt aflægge årsrapport og dette kan en-

ten aflægges efter begrebsrammen i ÅRL eller de internationale regnskabsstandarder9. Der gøres op-

mærksom på, at de danske selskaber, uanset valg af begrebsrammen for deres regnskabsaflæggelse,

stadigvæk er omfattet af ÅRL § 3, 1.

Uanset om selskabet vælger IFRS eller ÅRL som begrebsramme, er kravet for alle revisionspligtige ak-

tie- og anpartsselskaber, at det i årsrapporten skal dokumenteres, at årsrapporten er revideret og dette

skal tydeligt fremgå i revisionspåtegning. Samtidig skal denne påtegning således være underskrevet af

en godkendt revisor. For de danske selskaber er det et lovkrav, jævnfør ÅRL § 135a, at det kun må væ-

re registrerede og statsautoriserede revisorer, der må revidere de revisionspligtige årsrapporter.

9
IFRS – International Financial Reporting Standards
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I ÅRL § 135, skal selskaber i regnskabsklasse B og C revideres af en eller flere revisorer, men der er

således indført en undtagelse hertil, idet selskaber i regnskabsklassen B kan undtages for revision, hvis

de opfylder de krav, som står beskrevet i ÅRL § 135, stk. 1, jævnfør stk. 2 og 3.

2.3. Revisorloven og formkrav til revisionspåtegningen

I ”Revisorloven” fremgår det, at denne lov skal anvendes på alle typer erklæringer, hvor revisor afgiver

en erklæring med sikkerhed, som ikke er til hvervgivers eget brug. De revisorer, som har ret til at un-

derskrive revisionspåtegning, vil således blive reguleret i revisorlovens § 2-15 og vi har samtidig under

afsnit 2.1 oplyst, at det er revisionspåtegninger af aktie- og anpartsselskaber, som er omfattet.

En revisor skal være en offentlighedens tillidsrepræsentant, når denne skal afgive en påtegning med

sikkerhed, jævnfør Revisorlovens § 16, stk. 1. En revisor skal i forbindelse med dennes arbejde udføre

dette med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed

påkræver. God revisorskik er ikke defineret i revisorloven, men indebærer, at revisor skal udvise inte-

gritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved

udførelsen af opgaverne. I forbindelse med dette har FSR udsendt en vejledning om, hvordan revisor

bør forholde sig til og implementere etiske regler10, hvilket er meget sammenhængende med Revisorlo-

vens § 16, stk. 1.

En revisor skal afgive en revisionspåtegning på årsrapporten om det udførte arbejde samt dennes kon-

klusion, hvilket gives i forbindelse med afslutningen af revisionsopgaven. Revisorloven indeholder in-

gen nærmere regulering af revisionspåtegning, men fastslår, at Erhvervstyrelsen har beføjelser til at

fastsatte nærmere regler om revisors afgivelse af revisionspåtegninger, herunder revisors udtalelser om

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven samt ved revisors afgivelse af andre erklæringer

med sikkerhed.11

Revisionspåtegninger skal udformes i et entydigt og letlæseligt sprog og tage hensyn til de modtagere,

som kan forventes at bruge årsrapporten til at træffe beslutninger på baggrund af årsrapporten. Ved af-

10
Professionsetik for revisorer, side 31

11
Revisorloven § 16, stk. 4.
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givelse af en revisionspåtegning uden modifikationer er kravet om entydigt og letlæseligt sprog ikke

særligt relevant for regnskabsbrugere. Kravet er derimod særdeles relevant, når revisor tager forbehold

eller giver supplerende oplysninger, da det her er vigtigt, at regnskabsbruger forstår revisors budskab.

Revisionspåtegninger på reviderede årsrapporter skal opfylde de i erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk.

1 mindstekrav12 samt ISA 700. Revisionspåtegningen skal som mindstekrav indeholde følgende:

1 En identifikation af det reviderede regnskab samt hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er

anvendt ved udarbejdelsen.

2 En omtale af revisors ansvar for revisionen og en omtale af den udførte revision.

3 Forbehold eller oplysninger om, at påtegningen er uden forbehold.

4 En konklusion vedrørende den udførte revision.

5 Eventuelle supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet eller andre forhold.

6 Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

7 Hvor ledelsesberetningen er udarbejdet – udtalelse fra revisor, om gennemlæsning af beretning, ba-

seret på den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger.

De oplistede mindstekrav skal altid vises i den nævnte rækkefølge13.

ISA 700 fastætter rammerne, som man i væsentlighed kan følge, når revisionspåtegningen skal udar-

bejdes. Vores erfaring viser oftest, at disse revisionspåtegninger er meget standardiserede og i tilfælde

af modifikationer, er IAASB kommet med eksempler på, hvordan en revisionspåtegning kan udarbej-

des14.

Revisors eventuelle bemærkninger ved revisionen kommer til udtrykt via en modificeret konklusion

som følge af forbehold. Har revisor afgivet en supplerende oplysning, skal dette ikke påvirke revisions-

konklusionen, men betragtes som revisors henstilling til regnskabsbrugeren vedrørende et bestemt om-

12
Erklæringsbekendtgørelsen

13
Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1

14
ISA 700, Bilag – Eksempel 1-3
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råde. En supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre regnskabsbrugeren nye

oplysninger, men skal henlede opmærksomheden på særlige forhold i regnskabet.

2.4. Konklusion på en revisionspåtegning

I revisionspåtegningen under afsnittet konklusion skal revisor oplyse, hvorvidt årsrapporten er udarbej-

det i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. I regnskabet skal fremgå, om det giver et retvi-

sende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med

den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme15. Konklusionen på en revisionspåtegning kan være

uden forbehold, med forbehold eller afkræftende16.

Når der skal afgives en konklusion med forbehold, skal dette gøres i de tilfælde, hvor revisor har taget

et forbehold, der ikke er så væsentligt og gennemgribende, at det er nødvendigt at give en afkræftende

konklusion eller helt at afstå fra at give en konklusion. Denne konklusion giver regnskabsbrugeren den

oplysning, at udover det i forbeholdet konkrete forhold, er revisor enig med ledelsen og resten af års-

rapporten kan anses for retvisende. Afkræftende konklusioner bliver givet i de tilfælde, hvor virkningen

af de uenigheder, der er med ledelsen, er så væsentlige og gennemgribende for regnskabet, at regnska-

bet ikke opfylder kravet om, at det skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, fi-

nansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsram-

me17.

2.5. Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

I forbindelse med at revisor skal afgive en erklæring i overensstemmelse med ISA70018, skal revisor,

hvor det findes nødvendigt, afgive en modifikation til konklusionen i den uafhængige revisors erklæ-

ring. Revisor skal afgive en modificeret konklusion om regnskabet, når19:

 Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er

uden væsentlig fejlinformation, eller

15 Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 4
16

Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 5
17

Erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 6
18

ISA 700 – Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements
19

ISA 705 – Modifikationer til konklusionen in den uafhængige revisors erklæring, afsnit 4
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 Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regn-

skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation 20.

ISA 705 definerer tre forskellige modificerede konklusioner, som revisor skal vælge imellem alt af-

hængig af typen af fejl i regnskabet.

Revisor skal afgive en konklusion med forbehold, når:

 Revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformati-

oner enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende, for regnskabet, eller

 Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusion kan base-

res på, men revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede

fejlinformationer kan være væsentlige, men ikke gennemgribende.

Revisor skal afgive en afkræftende konklusion, når:

 Revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformati-

oner enkeltvis eller samlet er både væsentlige og gennemgribende for regnskabet.

Revisor skal afgive en manglende konklusion, når:

 Revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan ba-

seres på, og revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af eventuelle uopdagede

fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende.

 revisor i ekstremt sjældne tilfælde, der involverer adskillige usikkerheder, konkluderer, at det til

trods for, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for hver enkelt af de individu-

elle usikkerheder, ikke er muligt at udforme en konklusion om regnskabet på grund af den mulige

interaktion mellem usikkerhederne og disses mulige samlede indvirkning på regnskabet.21

20
ISA 705 – Modifikationer til konklusionen in den uafhængige revisors erklæring, afsnit 6

21
ISA 705 – Modifikationer til konklusionen in den uafhængige revisors erklæring, afsnit 7-10
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2.6. Supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring

ISA 70622 omhandler, hvorledes revisor skal kommunikere til regnskabsbrugere i sin erklæring, når re-

visor finder det nødvendig at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et specifikt forhold. Sup-

plerende oplysninger bruges af revisor i de tilfælde, hvor revisor overfor regnskabsbrugeren vil påpege

forhold, der ikke er forbehold, men alligevel vil være væsentlig information for regnskabsbrugeren.

Revisor skal endvidere altid give en supplerende oplysning i de tilfælde, hvor lovgivningen kræver det-

te. ISA ‘en indeholder to emner, hvor revisor skal afgive en supplerende oplysning:

 Supplerende oplysninger i revisors erklæring vedrørende forståelse af regnskabet

 Supplerende oplysninger i revisors erklæring vedrørende forståelse af revisionen

Den øverste ledelse skal underrettes, når revisor forventer at medtage en supplerende oplysning vedrø-

rende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende revisionen. Dette giver den

øverste ledelse en mulighed for at opnå tydeliggørelse af den supplerende oplysning, som revisor vil

medtage i erklæringen.

En supplerende oplysning må ikke erstatte et forbehold eller være en del af et forbehold. De suppleren-

de oplysninger er i revisionspåtegningen placeret efter konklusionen som en ekstra oplysning til regn-

skabsbrugeren. Placeringen efter konklusionen skyldes, at en supplerende oplysning ikke skal påvirke

revisors konklusion på årsrapporten.

2.6.1. Supplerende oplysninger i revisors erklæring vedrørende forståelse af regnskabet

Revisor skal medtage en supplerende oplysning, når revisor finder det nødvendigt at henlede regn-

skabsbrugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter

revisors vurdering er af sådan vigtighed, at det er afgørende vedrørende forståelse af regnskabet. Dette

er forudsat, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsent-

ligt forkert i regnskabet.23

22
ISA 706 – Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forstå-

else af revisionen i den uafhængige revisors erklæringer
23

ISA 706, afsnit 6.
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Når revisor medtager en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, skal følgende ele-

menter medtages24:

 Medtage oplysningen umiddelbart efter konklusion i erklæringen.

 Afsnittet skal have overskriften ”supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet” eller

anden passende overskrift.

 I den supplerende oplysning skal der indsættes en tydelig henvisning til det forhold, der fremhæ-

ves, samt til det sted i regnskabet, hvor der kan findes relevante oplysninger, der beskriver forhol-

det fuldt ud.

 Under konklusionsafsnittet, at konklusionen ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er

fremhævet.

Revisor kan medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i de tilfælde, hvor

det kan være nødvendigt at medtage en supplerende oplysning, som f.eks. kan være følgende25:

 Usikkerheder vedrørende fremtidige udfald af væsentlige retstvister eller lovindgreb.

 Implementering af ny regnskabsstandard før tid, som har gennemgribende påvirkning af regnska-

bet.

 En større katastrofe, som har haft eller fortsætter med at have betydelig påvirkning på selskabets fi-

nansielle stilling.

2.6.2. Supplerende oplysninger i revisors erklæring vedrørende forståelse af revisionen

Når der er et eller flere forhold i regnskabet, som ikke er indregnet eller oplyst i regnskabet, der er vig-

tigt for regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal revi-

sor i sin erklæring medtage en supplerende oplysning. Den supplerende oplysning skal gives i tilfælde,

hvor revisor vurderer, at regnskabslæser har behov for yderligere informationer. ISA 70626 indeholder

krav til supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Revisor skal medtage et afsnit

24
ISA 706 -– Afsnit 7

25
ISA 706 - Vejledning A1-A4

26
ISA 706 – Vejledning A1-A4
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med overskriften ”supplerende oplysning vedrørende forståelse af revision” eller en anden relevant

overskrift. Dette afsnit skal medtages lige efter konklusionen27.

Revisor skal medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i de tilfælde, hvor

det kan være nødvendigt at medtage en supplerende oplysning, som kan være følgende28:

1. I de tilfælde hvor revisor ikke har kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, da ledelsen

har begrænset revisionsomfanget, bør revisor fratræde. I de sjældne tilfælde hvor revisor ikke kan

fratræde, bør den supplerende oplysning indeholde forklaring på, hvorfor revisor ikke kan fratræde

opgaven.

2. Revisor skal medtage en supplerende oplysning, når det er relevant for at definere revisors ansvar

og erklæring, hvor love, øvrig regulering eller almindelig praksis kan kræve eller tillade revisor at

uddybe forholdene.

3. Når revisor afgiver en erklæring for en virksomhed med to regnskaber, som er udarbejdet med for-

skellige begrebsramme, kan revisor med en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisio-

nen om, at et andet regnskab er udarbejdet af selskabet i overensstemmelse med en anden begrebs-

ramme, som revisor har afgivet en erklæring på.

4. I de tilfælde, hvor et regnskab er udarbejdet til et bestemt formål eller bestemte regnskabsbrugere,

kan revisor medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen og beskrive, at

revisors erklæring kun er tiltænkt bestemte regnskabsbrugere og regnskabet derfor heller ikke udle-

veres eller bruges af andre parter.

2.7. Forbehold i en revisionspåtegning

I forbindelse med konklusionen, når revisor vil tage et forbehold, skal dette stå i et særskilt afsnit med

teksten ”forbehold” 29. ISA 70530 definerer, hvornår der skal afgives et forbehold og kan inddeles i to

kategorier:

27
ISA 706, Afsnit 8

28
ISA 706, vejledning A5-A9

29
Erklæringsbekendtgørelsen § 13, stk. 2

30
ISA 705 – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring – Afsnit 4
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 revisor konkluderer på baggrund af det opnåede revisionsbevis, at regnskabet indeholder væsentlige

fejl eller mangler, eller

 revisor er ikke i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, om regn-

skabet er uden væsentlige fejl31.

Når revisor skal modificere konklusionen om regnskabet, skal dette afsnit placeres umiddelbart før

konklusionen i revisors erklæring og skal bruge overskriften ”Grundlag for konklusion med forbe-

hold”32, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion”. Under

dette afsnit skal revisor fremme regnskabsbrugerens forståelse til at identificere usædvanlige omstæn-

digheder33.

2.8. Forventningskløften

Generelt kan en forventningskløft beskrives som en uoverensstemmelse af forventninger mellem to

parter. Fokus er på den forventningskløft, der er ved regnskabsbrugers forventninger til revisor, og det

arbejde, revisor udfører i forbindelse med going concern-vurderingen. Det fremgår af artikler, skrevet i

forbindelse med den økonomiske krise, at regnskabsbruger ikke mener, at det arbejde, revisor udfører,

svarer til deres forventninger34.

Flere forhold i de senere år tyder dog på, at visse regnskabsbrugere er af den opfattelse, at en påtegning

uden modifikationer for going concern kan betragtes som en garanti for den fortsatte drift. Disse regn-

skabsbrugeres opfattelse er dog direkte forkert, og er med til at skabe en forventningskløft mellem revi-

sor og regnskabsbruger.

Når revisor afgiver sin erklæring og påtegningen er uden modifikationer, vil en almen regnskabsbruger

betragte dette som en garanti for, at selskabet er going concern. Dette er umiddelbart ikke helt korrekt,

da revisor på tidspunktet for afgivelsen af revisionspåtegningen uden modifikationer ikke har konstate-

31 Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 3
32

ISA 705 – Afsnit 16
33

ISA 705 – Vejledning A17
34

”Revisorpåtegning svigter som advarsel” (Nyhedsbrev for bestyrelser 2009) og ”Hård kritik af danske revisorer” (Jyllands
Posten Oktober 2010)
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ret forhold, der giver anledning til bemærkninger. Der er tale om et øjebliksbillede af selskabet, som

påtegningen vedrører og er ikke ensbetydende med, at der er en fremadrettet sikkerhed for den fortsatte

drift. En revisionspåtegning kan derfor ikke betragtes som en garanti for, at selskabet er going concern,

da revisor eller ledelsen ikke kan forudsige fremtiden.

Det er således problematisk, når regnskabsbruger opfatter revisor som offentlighedens tillidsrepræsen-

tant og som også er bindeleddet mellem ledelsen (regnskabsaflægger) og regnskabsbrugeren. Da revi-

sionspåtegning er den eneste kommunikation, revisor har for at informere regnskabsbrugeren, er det

derfor vigtigt, at revisor får informeret klart og tydeligt alle relevante og væsentlige forhold, som er

kommet til kendskab under revisionen.

Der er flere forhold, der gør sig gældende, når revisor afgiver en revisionspåtegning uden modifikatio-

ner, og der efterfølgende konstateres en udvikling, som regnskabsbrugeren ikke havde forventet. Revi-

sor arbejder med begreberne væsentlighedsniveau, revisionsrisiko samt retvisende billede. Disse begre-

ber kan på hver deres måde være medvirkende til, at der afgives en blank påtegning på trods af, at der

efterfølgende konstateres forhold, som regnskabsbrugeren mener, at revisor burde have oplyst i deres

påtegning. Endelig kan revisor ikke forudse alle fremtidige begivenheder og forhold, der på et senere

tidspunkt kan have drastiske indvirkninger på et selskabs fortsatte drift. Regnskabsbrugere, der ikke er

opmærksomme på ovenstående forhold, vil nemt opleve bristede forventninger, da revisionspåtegnin-

ger ikke kan leve op til deres forventninger.

Vi vil således senere i vores afhandling gennemgå de indhentede årsrapporter, hvor vi må forvente, at

der er mange af selskaberne, som er gået konkurs og hvor der ikke har været modifikationer til revisi-

onspåtegning. Vi vil i vores analyse forsøge at vurdere disse selskabers revisionspåtegninger, og samti-

dig vurdere, om revisor på baggrund af nogle objektive kriterier kunne have forudset den mulige kon-

kurs.

I 70’erne ville den amerikanske revisorforening AICPA undersøge forventningskløften mellem revisor

og regnskabsbruger i USA. Denne undersøgelse havde til formål at identificere, om der overhovedet

eksisterede en forventningskløft. Cohen-kommissionen, som stod for undersøgelsen, kom frem til, at
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regnskabsbrugerne på det tidspunkt misforstod betydningen af en revisionserklæring uden forbehold.

Da man kom frem til, at det ikke var regnskabsbrugers forventning til revisors evne, definerede kom-

missionen forventningskløften som følgende35:

 the gap between what the public expect of need and what auditors can and should reasonably expect

to accomplish

Ovenstående definition har været under kritik, siden udmeldingen fra kommissionen. Brenda Porters

undersøgelse har vist, at denne definition har været for uklar og for snæver til at kunne afspejle for-

ventningskløften, der har resulteret i tab af tillid til revisors arbejde. Således har Brenda foreslået en

navneændring til forventningskløften og kalde det ”expectation-performance gap” og således vil den

nye definition være36:

 the gap between society’s expectations of auditors and its perception of auditors’ performance

Porter begrunder ændringen af den oprindelige definition, samt tilføjelse af begrebet forståelseskløft

med, at hendes undersøgelser viser, at forventningskløften hovedsageligt opstår på baggrund af tre år-

sager37:

 Samfundet har forventninger til revisor, der går ud over, hvad revisor med rimelighed kan forventes

at levere.

 Samfundet har rimelige forventninger til revisor, men disse falder uden for revisors juridiske og

faglige ansvar.

 Samfundet opfatter, at revisorerne ikke kan leve op til det forventede ansvar.

Der har gennem flere år været kritik af revisorers evne til at kommunikere klart med omverdenen via

revisionspåtegningen, og dermed give regnskabsbruger et værktøj til at basere deres beslutningsgrund-

35
”Auditors’ and Investors’ Perception of the ”expectation gap”

36
”Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” side 9

37
“Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” side 2
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lag på. Som forsøg på at imødegå denne kritik, samt som forsøg på at mindske denne forventningskløft,

har revisororganisationerne38 siden 1990’erne arbejdet på39:

 At udvikle revisionsstandarder for derved at tilpasse revisorernes ansvar med samfundets rimelige

forventninger.

 At overvåge revisorerne for at identificere de områder, hvor revisors ydeevne er mangelfuld.

Forsøget på at imødegå regnskabsbrugernes kritik, samt den identificerede forventningskløft, rejser

spørgsmål omkring revisors evne til at reducere forventningskløften. Samtidig er det ikke klart, i hvil-

ket omfang regnskabsbrugerne finder revisionspåtegningerne for at være oplysende og dermed et nyt-

tigt værktøj i deres beslutningsgrundlag.

2.8.1. Sammensætning af forventningskløften

Det er vigtigt for revisorprofessionen at identificere, hvor forventningskløften opstår, samt hvilke hand-

linger der kan foretages for at minimere denne. Grunden herfor er, at hvis regnskabsbruger har urimeli-

ge eller uberettigede forventninger, vil disse være med til at skabe tillidsbrud til revisors udførte arbej-

de, og dermed vanskeliggøre revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant40. Forventningskløf-

ten opstår, når der ikke er overensstemmelse mellem, det regnskabsbruger forventer af revisor, og det

arbejde, revisor udfører i forbindelse med going concern-vurderingen.

Det er vigtigt for revisor at oplyse regnskabsbrugere omkring, hvad going concern-vurderingen omfat-

ter, og ikke mindst hvad denne ikke omfatter samt hvilken ansvarsfordeling, der er mellem virksom-

hedsledelse og revisor i forbindelse med udarbejdelse af denne vurdering. Med denne indgangsvinkel

påtager revisor sig en proaktiv tilgang til at forsøge at minimere grundlaget for, at regnskabsbruger

danner forkerte forventninger.

38
IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), AICPA (American Institute of Certified Public Account-

ants)
39

“Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” side 2
40

”Professionsetik for revisorer” side 14
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For at opnå den forståelse af grundlaget for forventningskløften bliver man nødt til at splitte forvent-

ningskløften i yderligere to dele41:

 Forventningskløften – Uoverensstemmelser af forventninger af revisionsydelsen mellem regn-

skabsbruger og revisor

 Forståelseskløften – Regnskabsbrugers manglende forståelse af regnskabsvæsen, regnskabsaflæg-

gelse, samt revisors arbejde

Forståelse for og anvendelse af opdelingen af forventningskløften i en forventningskløft og en forståel-

seskløft er nødvendig for at kunne identificere, at grundlaget for den samlede forventningskløft ikke

udelukkende påhviler revisor eller de lovgivende organer. En stor del af ansvaret for, at der opstår en

forventningskløft, påhviler regnskabsbrugeren, og dennes til dels mangelfulde indsigt i lovgrundlaget

for revisors arbejdsopgaver.

Nedenstående figur vil synliggøre forholdet:

Figur 242

41
”Report on research conducted in the United Kingdom and New Zealand in 2008” side 9

42
”Professionsetik for revisorer” side 15
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2.8.2. Præstationskløft og rimelighedskløften

I forbindelse med forståelsen af forventningskløften har man således delt denne op i to dele43:

 Rimelighedskløften

 Præstationskløften, der er forventningskløftens venstre del består af to dele

1. Mangelfuldt arbejde

2. Mangelfuld regulering

Rimelighedskløften dækker over de situationer, hvor regnskabsbruger har urimelige forventninger til,

hvilket arbejde revisor skal udføre for at opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for ledelsens

going concern-vurdering. Disse situationer kan opstå, når regnskabsbruger for eksempel har en opfat-

telse af, at når revisor har påtegnet en årsrapport med en blank påtegning, indeholder denne ingen fejl.

Regnskabsbruger har i denne situation ikke forståelse for, at en blank revisionspåtegning i en årsrapport

giver høj grad af sikkerhed, men ingen absolut sikkerhed44. Den manglende forståelse medfører, at

regnskabsbruger danner urimelige forventninger til revisor. Det er blandt andet disse forventninger, der

er med til at skabe forventningskløften mellem revisor og regnskabsbruger med hensyn til revisors rolle

ved udarbejdelse og vurdering af en virksomheds evne til at opfylde going concern-forudsætningen.

Mangelfuldt arbejde, som er den ene del af præstationskløften, opstår i de situationer, hvor regnskabs-

bruger mener, at revisor ikke lever op til, hvad lovgivningen foreskriver. Denne situation kan opstå af

to grunde. Som udgangspunkt må det forventes, at regnskabsbruger har et kendskab til de krav, revisor

skal leve op til for at kunne udføre going concern-vurderingen i henhold til god revisionspligt, og der

vil derfor i denne situation være tale om, at revisor reelt har udført et mangelfuldt stykke arbejde. Revi-

sor har dermed ikke præsteret i henhold til de rimelige forventninger, regnskabsbruger kan have.

Samtidig kan der opstå en situation, hvor regnskabsbruger ikke har et tilstrækkeligt kendskab til de

krav, der er til revisors gennemgang af going concern-vurderingen for at leve op til kravet omkring god

revisionsskik, men derimod kun en formodning om, hvilke krav der er til revisor. I denne situation vil

43
”Professionsetik for revisorer” side 15

44
”Professionsetik for revisorer” side 15
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der opstå den tidligere omtalte forståelseskløft mellem regnskabsbruger og revisor, da regnskabsbruger

ikke har tilstrækkeligt kendskab til revisors arbejde til at kunne danne en rimelig forventning.

Den anden del af præstationskløften – mangelfuld regulering – kommer til udtryk i de situationer, hvor

revisor lever op til kravene omkring god revisionsskik, men at det udførte arbejde ikke er tilstrækkeligt

i henhold til regnskabsbrugers forståelse af, hvad revisors gennemgang af going concern-vurderingen

skal omfatte. Sådanne situationer kan opstå, når regnskabsbruger eksempelvis holder revisor ansvarlig

for uhensigtsmæssige revisionsstandarder, eller ikke har tilstrækkelig forståelse for, hvad revisors rolle

er.

2.8.3. Forventningsdannelse

Regnskabsbrugeren har som udgangspunkt et erfaringsgrundlag, samt en opfattelse af revisors lovgiv-

ning samt etiske retningslinjer. Disse to faktorer danner tilsammen regnskabsbrugers positive forvent-

ninger til revisor. Disse positive forventninger indeholder regnskabsbrugers tillid til revisor. Efter dan-

nelsen af de positive forventninger vil regnskabsbrugers aktuelle oplevelser af revisor påvirke evalue-

ringsprocessen negativt eller positivt, hvilket resulterer i ajourførte forventninger.

En god relation mellem regnskabsbruger og revisor er dog ikke nok til at opretholde det nødvendige til-

lidsforhold, da revisors troværdighed spiller en afgørende rolle her. I løbet af forventningsdannelses-

processen vil regnskabsbruger tage stilling til, hvordan revisor underbygger sin troværdighed, når den-

ne skal være entydig, pålidelig og åben. Det er en vigtig opgave for revisor at finde en balance mellem

deres uafhængighed og troværdighed, men samtidig holde muligheden åben til at opretholde en klar og

åben kommunikation med regnskabsbruger. Her er det vigtigt, at revisors evne til at tale åbent omkring

holdninger og kommunikere klart med omverden, samt dennes evne til at overholde afgivne løfter me-

get højt, som vil blive vægtet højt hos regnskabsbruger.

2.8.4. Reducering af forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor

Vi kan ikke forvente, at man kan arbejde på, at der slet ikke vil være en forventningskløft mellem regn-

skabsbruger og revisor vedrørende forståelse af going concern-forudsætning. Revisionsbranchen kan

eventuelt offentliggøre og udsende vejledninger og notater, for på den måde at forsøge at mindske for-
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ventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor til et acceptabelt niveau. Vi har således opdelt det

i forventnings- og forståelseskløften for at klargøre for begge parter, hvordan de skal agere:

 Forventningskløften – For at opnå en reduktion i denne del vil det være nødvendigt, at tilpasse den

lovkrævede revisionsydelse til regnskabsbrugers forventningsniveau. Tilpasningen kan ske ved, at

revisors arbejde bliver gjort mere gennemsigtigt for regnskabsbruger. Dog skal revisionsydelsen

stadig kunne stå til måls med revisors pligt til at leve op til god revisionsskik.

 Forståelseskløften – For at opnå en reduktion i denne del vil det være nødvendigt gennem uddan-

nelse og generel information til regnskabsbrugerne at oplyse omkring revisors rolle ved udarbej-

delse af going concern-vurderingen, samt vurderingens effekt på revisionspåtegningen.

Det kan forventes, at revisionsbranchen kan forbedre sig til at kommunikere og oplyse regnskabsbruger

om revisors ansvar, etiske og faglige standarder, samt de begrænsninger der måtte være, som kan være

med til at påvirke regnskabsbrugers forventningsdannelse. Dog handler dette igen om, at revisorfor-

eningerne45 udarbejder nogle løsninger til revisor, der gør kommunikationsmulighederne individuelle

og synlige, så regnskabsbruger vælger at anvende disse nye løsninger i deres erfaringsgrundlag. Dette

kan således være, at man skal give revisor bedre værktøjer til at kommunikere til regnskabsbruger på

områder som going concern-forudsætningen.

2.9. Delkonklusion

Erklæringsbekendtgørelsen samt revisionsstandarderne, ISA 700, 705 og 706 regulerer indholdet af en

revisionspåtegning. Revisionspåtegningen skal angive, hvem den henvender sig til. Påtegningen adres-

seres normalt til dem, som påtegningen er udarbejdet til, herunder aktionærerne i en virksomhed. Revi-

sor skal angive, hvilke bestanddele af et regnskab der er revideret samt hvilken periode og begrebs-

ramme, der er gældende.

Derudover skal der være afsnit, der tydeliggør ledelsens ansvar samt revisors ansvar og den udførte re-

vision. Såfremt den udførte revision giver anledning til forbehold, skal et forbehold have et særskilt af-

45
FSR og FRC
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snit, der skal begrundes over for de tiltænkte brugere. Revisor skal i en påtegning afgive en konklusion

eller afvise at afgive en konklusion. Dette afhænger af et forbeholds virkning på konklusionen.

Såfremt der er forhold, som revisor ønsker at gøre regnskabsbrugerne opmærksom på, skal dette ske i

afsnit under supplerende oplysninger. Supplerende oplysninger må ikke have indflydelse på en revisors

konklusion, således er afsnittet placeret efter konklusionsafsnittet. Ændringer i årsregnskabsloven har

gjort, at revisor skal afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, da denne ikke længere skal revideres.

Udtalelsen placeres efter konklusionen og eventuelle supplerende oplysninger.

Grundlaget for dannelsen af en forventningskløft mellem to parter har altid eksisteret, eksistensberetti-

gelsen sker på baggrund af manglende forventningsafstemning mellem de to parter. De situationer,

hvor forventningskløften bliver dannet på baggrund af lovgivning eller mangel på samme, vil forvent-

ningskløften være mere kompliceret end de fleste andre situationer, hvor forventningskløften kan opstå.

Dermed bliver det sværere for begge parter at reducere forventningskløften, selvom begge parter har en

proaktiv tilgang hertil.

Der er siden 1970’erne blevet lavet undersøgelser for at identificere forventningskløften mellem regn-

skabsbruger og revisor. Undersøgelserne har som udgangspunkt resulteret i, at forventningskløften

mellem regnskabsbruger og revisor opstår på grundlag af uoverensstemmelser mellem regnskabsbru-

gers forventninger til det arbejde, revisor udfører, og det arbejde der udføres.

De senere undersøgelser viser, at det vil være nødvendigt at foretage en opdeling af forventningskløften

i en forventningskløft og en forståelseskløft for at kunne identificere de enkelte bestanddele. Denne op-

deling vil samtidig kunne målrette indsatsmulighederne for at reducere forventningskløften. Samtidig

viser disse undersøgelser, at en af hovedårsagerne til, at forventningskløften opstår, er manglende lov-

regulering og begrænsninger i revisors kommunikationsmuligheder, samt regnskabsbrugers manglende

forståelse af, hvilke krav revisor er underlagt i forbindelse med udførsel af sit arbejde.
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3. Revision af going concern

3.1. Indledning

Vi vil under dette afsnit gennemgå de reguleringer og krav, der er til revisorer i forbindelse med revisi-

on af going concern. Udover at gennemgå de internationale regnskabsstandarder og danske bekendtgø-

relser, vil vi således også se på diverse artikler, udtalelser og notater fra diverse brancheforeninger og

instanser. Primært vil vi fokusere på notater og udtalelser fra FSR, da disse er tilpasset de danske regn-

skabsforhold.

3.2. ISA 570 Fortsat drift (going concern)

Revision af going concern er en del af revisors arbejde i forbindelse med revisionen af en årsrapport.

Når revisor i løbet af revisionen identificerer begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om selska-

bets evne til at fortsætte driften, er revisor forpligtet til at foretage yderligere handlinger og udvide re-

visionen jævnfør ISA 570 Fortsat drift (going concern)46.

Standarden er opbygget med følgende struktur:

 Indledning

 Mål

 Krav

Vi vil i de følgende afsnit gennemgå de overordnede forhold, som gør sig gældende for standarderne

3.3. Revisors ansvar

Revisorens rolle i denne standard er at vurdere ledelsens anvendelse af forudsætningen om fortsat drift

ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette betyder, at revisor skal gennemgå forudsætninger om fortsat

drift og opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for at sikre sig, at going concern forudsætningen er korrekt

og samtidig vurdere, om en fortsættelse af driften er forbundet med væsentlige usikkerheder.

46
ISA 570 – Going Concern
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Det er vigtigt at forstå, at denne standard lægger vægt på, at revisor skal udtale sig om ledelsens vurde-

ring af, om selskabet kan fortsætte driften eller ej, hvilket betyder, at revisor ikke skal ind og vurdere,

om selskabet må ophøre med at fortsætte driften. Dette er forståeligt, da revisor ikke kan forudse frem-

tidige begivenheder eller forhold, hvilket er beskrevet i ISA 570 afsnit 7.

I forlængelse af afsnit 6 og 7 i ISA 570 er der opstillet følgende mål for revisor:

1. Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at ledelsens anvendelse af forudsæt-

ningen om fortsat drift er passende.

2. Revisor skal ud fra det opnåede revisionsbevis konkludere, hvorvidt den fortsatte drift er forbundet

med væsentlige usikkerheder.

3. Fastslå konsekvenserne for revisors erklæringer.

3.4. Risikovurderingshandlinger

Revisor skal identificere og vurdere risici for væsentlige fejlinformationer igennem forståelse af sel-

skabet og dets omgivelser jævnfør ISA 315. Revisor skal være opmærksom på, om der er begivenheder

eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Revisor skal foretage en drøftelse med den daglige ledelse om konstaterede forhold, der eventuelt kan

påvirke going concern forudsætningen. I tilfælde af at ledelsen ikke har foretaget denne vurdering,

kræves det, at revisor forespørger ledelsen, om der foreligger forhold, som kan få betydning for selska-

bets evne til at fortsætte driften.

Udover ovenstående arbejde skal revisor også i løbet af revisionen løbende have fokus på forhold, som

kan medføre usikkerheder om evnen til at fortsætte driften. Derfor er det vigtigt, at revisor foretager en

grundig gennemgang af ledelsens udtalelser, om selskabet kan fortsætte driften eller ej.47

47
ISA 570 – Going Concern, afsnit 10
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3.5. Ledelsens vurderinger

Det skal lægges fast, at det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet og således ledelsens ansvar, at

fremlægge tilstrækkelig dokumentation og begrundelse for anvendelse af going concern-

forudsætningen. Revisor skal tage stilling til, hvilke overvejelser ledelsen har haft samt om ledelsens

vurdering har omfattet al relevant information, som revisor er bekendt med som følge af revisionen.

Dette sikrer, at eventuelle usikkerheder vedrørende ledelsens udtalelser, som ledelsen ikke har medta-

get i deres overvejelser, bliver fanget af revisor og dermed bliver revisor gjort opmærksom på disse

usikkerheder. Jævnfør ISA 570 afsnit A11 er det ikke et krav for de små selskaber, at have disse over-

vejelser nedskrevet, men revisor skal sikre, at ledelsen har gjort sig nogle overvejelser.

Revisor skal i denne forbindelse sikre, at den daglige ledelses vurdering af selskabets evne til at fort-

sætte driften skal dække en periode på 12 måneder fra balancedagen, som det er krævet i den regn-

skabsmæssige begrebsramme. Ifølge ISA 570 skal revisor anmode om, at vurderingsperioden skal være

mindst 12 måneder efter balancedagen48. I forlængelse af dette skal revisor jævnfør ISA 570 afsnit 15

forespørge ledelsen, om der er forhold udover denne periode, som kan få betydning for vurdering af

going concern. Dog vil graden af usikkerheden stige, om forholdet kan have en betydning eller ej, da

man inddrager en periode, som ligger endnu længere ud i fremtiden.

3.6. Revisionshandlinger ved konstaterede forhold eller begivenheder

På det tidspunkt revisor konstaterer begivenheder eller forhold, der rejser tvivl om selskabets evne til at

fortsætte driften, skal revisor udføre yderligere revisionshandlinger. Nedenfor har vi opstillet nogle ek-

sempler på begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften49:

1. Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital

2. Realiserede eller forventede negative pengestrømme fra driften

3. Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller for stor af-

hængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver

4. Manglende evne til at overholde betingelser i låneaftaler eller til at betale kreditorerne ved forfald

48
ISA 570 – Going Concern, afsnit 13

49
ISA 570 – Going Concern, vejledning A2
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5. Brud på lånebetingelser, der giver långiver ret til at kræve lån tilbagebetalt

6. Selskabets bankforbindelse, der kan se sig nødsaget til at kræve i øvrigt langfristede lån tilbagebe-

talt ”før tid”

7. Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør.

Ovenstående usikkerheder er i sig selv ikke truende for den fortsatte drift, men mere indikationer på, at

der kan være et problem, der skal kigges nærmere på.

For at afdække og opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for om ovenstående usikkerheder kan påvirke le-

delsens vurdering af going concern forudsætningen, skal revisor udføre følgende yderligere revisions-

handlinger50:

1. Hvis den daglige ledelse ikke har foretaget en detaljeret vurdering af evnen til at fortsætte driften,

skal revisor anmode om denne.

2. Revisor skal tage stilling til den daglige ledelses planer for fremtiden og vurdere sandsynligheden

for, om planerne vil kunne gennemføres og forbedre selskabets situation.

3. Revisor skal tage stilling til de udarbejdede budgetterede pengestrømme, herunder sikre at pålide-

lighed af data og forudsætninger er fyldestgørende underbygget.

4. Revisor skal overveje, om ledelsen kan være kommet i besiddelse af nye oplysninger siden den op-

rindelige vurdering af selskabets evne til at fortsætte driften.

5. Revisor skal anmode om skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse, og hvor det er passende, den

øverste ledelse, vedrørende dens planer for fremtidige handlinger og disses gennemførlighed.

3.7. Kommunikation med øverste ledelse

I tilfælde af at den øverste ledelse ikke er involveret i den daglige ledelse af selskabet, skal revisor,

jævnfør ISA 570 afsnit 23, kommunikere de konstaterede forhold eller begivenheder, der kan rejse be-

tydelige tvivl om selskabets evne til at kunne fortsætte driften. Kommunikationen skal inkludere føl-

gende:

50
ISA 570 – Going Concern, afsnit 16
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1. Hvorvidt begivenhederne eller forholdene udgør en væsentlig usikkerhed.

2. Hvorvidt anvendelse af forudsætningen om fortsat drift er passende ved udarbejdelsen og aflæggel-

sen af regnskabet.

3. Hvorvidt de tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende.

Jævnfør selskabsloven § 5, stk. 1, nr. 4 og 5, vil den øverste ledelse i et dansk selskab være bestyrelsen

i selskaber, hvor der både er en direktion og bestyrelse. Dog vil tilsynsrådet være den øverste ledelse i

selskaber, hvor der er et tilsynsråd og en direktion, og i selskaber, hvor der kun er en direktion, vil den-

ne naturligvis være den øverste ledelse.

Kommunikation forekommer oftest gennem revisionsprotokollatet. Jævnfør revisorlovens § 20 er der

krav til revisor om, at der skal udarbejdes et revisionsprotokollat, hvor der blandt andet skal gøres op-

mærksom på væsentlige forhold, som er identificeret under revisionen. Dette betyder alt andet lige, at

når der er forhold, som kan rejse betydelig tvivl om going concern forudsætningen, skal revisor omtale

dette i revisionsprotokollatet.

3.8. Revisionskonklusion og afgivelse af erklæring

Når revisor har udført de handlinger, som er beskrevet i de tidligere afsnit, er der tre mulige scenarier i

forbindelse med going concern-forudsætningen jævnfør nedenstående51:

 Going concern-forudsætningen er relevant.

 Going concern-forudsætningen er relevant, men der er væsentlige usikkerheder.

 Going concern-forudsætningen er ikke relevant.

Første scenarie er hvor revisor har opnået egnet revisionsbevis for ledelsens anvendelse af going con-

cern forudsætningen via revisions risikovurderingshandlinger samt gennemgang af ledelsens vurderin-

ger. Dette betyder, at revisor kan afgive en blank revisions påtegning uden modifikationer, jævnfør ISA

700.

51
ISA 570 – Going Concern – Afsnit 17-19
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I andet scenarie, hvor der er konstateret væsentlige usikkerheder, men going concern forudsætningen

stadigvæk er gældende, må vi have samme revisionsbevis som scenarie 1. Revisor skal via årsregnska-

bet sikre følgende i forbindelse med usikkerhederne52:

 Årsregnskabet på en fyldestgørende måde beskriver de begivenheder eller forhold, der rejser bety-

delig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, og ledelsens planer for at håndtere disse begi-

venheder eller forhold.

 Årsregnskabet klart anfører, at der er væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold,

som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, og at den derfor kan blive

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

Ovenstående vil gøre, at revisionspåtegningen vil udtrykke en konklusion uden forbehold, men med en

supplerende oplysning, der fremhæver den væsentlige usikkerhed knyttet til begivenheden eller forhol-

det, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften, og henvise til beskrivelsen

af de relevante oplysninger om forholdene i regnskabet.

I tredje scenarie skal revisor afgive en revisionspåtegning med en afkræftende konklusion, hvis revisor

i forbindelse med udførsel af yderligere revisionshandlinger og tilvejebringelse af informationer, her-

under ledelsens planer for fremtiden, kan konkludere, at selskabet ikke vil være i stand til at fortsætte

driften. Revisor konkluderer således, uanset de oplysninger der fremgår af regnskabet, at going con-

cern-forudsætningen, der er anvendt ved regnskabsudarbejdelsen, ikke er relevant.

Ved vurdering af om de afgivne oplysninger i årsregnskabet er tilstrækkelige, skal revisor overveje,

hvorvidt oplysningerne tydeligt gør regnskabsbrugerne opmærksomme på risikoen for, at selskabet ik-

ke kan fortsætte med at realisere sine aktiver og forpligtelser under normal drift53.

52
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3.9. Efterfølgende begivenheder

Revision af efterfølgende begivenheder er endnu mere i fokus som følge af den økonomiske krise, og

revisor bør være opmærksom på forhold, der kan påvirke selskabets going concern forudsætning. Revi-

sors gennemgang skal dække perioden fra balancedagen til så tæt på datoen for revisionspåtegningen

som muligt. Revisor må i denne forbindelse gennemgå perioderegnskaber, regnskabsmateriale og fore-

tage drøftelser med ledelsen for den periode.

Det er vigtigt, at hvis ledelsen beslutter, at selskabet skal likvideres eller ophøre med sin drift eller

vurderer det som urealistisk, at selskabet kan fortsætte driften, må årsrapporten ikke udarbejdes ud fra

en forudsætning om going concern. Revisor har altid pligt til at revidere helt frem til dato for revisions-

påtegningen. Der skelnes mellem to typer af begivenheder indtruffet efter balancedagen54:

 Begivenheder, der giver yderligere bevis vedrørende forhold der eksisterede på balancedagen, og

 Begivenheder, der tyder på forhold, der er opstået efter balancedagen

Begivenheder efter type 1 skal altid medtages i årsrapporten, da forholdet eksisterede på balancedagen.

Begivenheder efter type 2 skal derimod ikke medtages, da forholdet først er indtruffet efter balanceda-

gen, og dermed ikke skal påvirke årsrapporten direkte. Type 2 begivenheder skal derimod, hvis de er

væsentlige, beskrives i årsrapporten som en del af ledelsesberetningen eller i en note. Konstateres der

forhold, der giver revisor anledning til at vurdere, at der er betydelig usikkerhed om selskabets fortsatte

drift, skal disse altid medtages i årsrapporten55. Dette på trods af, at forholdet kan være opstået efter

statusdagen, eksempelvis at en bank har opsagt selskabets kreditter.

Revisor skal ved usikkerhed om going concern udvide sin revision med yderligere revisionshandlinger,

herunder forhold efter balancedagen. De yderligere revisionshandlinger vil ofte være konkretiseret på

bestemte forhold, hvor revisor har vurderet, at der kan være betydelig risiko. Det kan eksempelvis være

gennemgang af kreditaftaler, retssager, ophørte kundeaftaler eller opsagte leverandøraftaler efter sta-

tusdagen.

54
ISA 560 – Efterfølgende begivenheder, afsnit 2a-b

55
ISA 560 – Efterfølgende begivenheder, afsnit 6-7
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Gennemlæsning af selskabets seneste perioderegnskab er en sædvanlig revisionshandling i forbindelse

med vurdering af efterfølgende begivenheder. Perioderegnskabet sammenholdes med revisors egne

forventninger samt med ledelsens opstillede budgetter. Revisor skal sikre, at rapporteringsgrundlaget er

troværdigt og ikke udarbejdet til revisors formål. Dette kan sikres ved at konstatere, at det er samme

rapport, som bestyrelsen har fået udleveret. Herudover kan revisor sammenholde sidste års udleverede

perioderegnskab med det senere revidere årsregnskab for at se, om der er en indre sammenhæng. Revi-

sor skal reagere på eventuelle større afvigelser i forhold til de forventede resultater. Eventuelle større

afvigelser gennemgås med ledelsen.

En vigtig revisionshandling til begivenheder efter balancedagen er forespørgsler til ledelsen. Ledelsen

har det bedste kendskab til eventuelle væsentlige forhold, der har ændret sig siden balancedagen, lige-

som ledelsen ofte vil være den bedste til at vurdere konsekvenserne af disse ændrede forhold. Revisor

har allerede i forbindelse med gennemgangen af selskabet og dets omgivelser vurderet ledelsens inte-

gritet og troværdighed mv. og må her bruge dette kendskab til at vurdere de modtagne oplysninger56.

3.10. Revision i en krisetid

Indledningsvis i denne afhandling redegjorde vi for, at en af årsagerne til, at vi har valgt dette emne

var, at Revisortilsynets kvalitetskontrol af årsregnskaberne aflagt i 2010 førte til sanktioner og op-

stramninger over for revisionsbranchen i forbindelse med revisionen af going concern. Dette medførte,

at revisor ved sin revision yderligere skulle forholde sig til dette faktum, og forventeligt have øget fo-

kus på going concern i sin revision.

Vi har tidligere redegjort for, hvorledes revisor generelt altid skal vurdere, om et selskab er going con-

cern eller ej. Den finansielle krise har dog medført, at der kom ekstra fokus på netop dette område, og

der blev i takt med at krisen eskalerede, udgivet og udsendt flere artikler og vejledninger mv. til, hvor-

ledes revisor skulle tilpasse sin revision på de nye krisetider.

56
ISA 560 – Efterfølgende begivenheder, afsnit 7
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Der blev i det danske fagblad INSPI lavet en artikelserie på tre dele i løbet af foråret 2009 under titlen

”Going concern og den finansielle krise”. Fagbladet Revision og Regnskabsvæsen har udgivet en arti-

kel under overskriften ”Revision i en krisetid”, ligesom Erhvervsstyrelsen udsendte et brev/notat om-

kring udfordringerne i forbindelse med årsrapporten for 2010, samt et notat omkring udvalgte revisi-

onsmæssige forhold, som revisorerne burde være opmærksomme på i deres revision57. I samme periode

udkom adskillige internationale artikler og notater, herunder et notat fra IAASB under titlen ”Audit

considerations in respect of going concern in the current economic environment”58. Vi vil i det efterføl-

gende redegøre for og kommentere udvalgte forhold, som revisorer blev gjort opmærksom på i forbin-

delse med revision af regnskaberne for regnskabsåret 2010.

Ledelsen og revisor har altid skullet vurdere selskabernes evne til at fortsætte driften, men den finan-

sielle krise og økonomiske afmatning gør dette område ekstra vigtigt. Den økonomiske udvikling har

gjort, at revisor skal tilrettelægge revisionen således, at der fokuseres yderligere på netop de forhold,

som det reviderede selskab kan blive ramt af. Dette er en individuel vurdering fra selskab til selskab.

Af særlige væsentlige områder kan fremhæves, at tidligere historik med let adgang til finansiering og

likviditet ikke alene kan lægges til grund for, at dette også vil gælde i fremtiden. Revisor bør derfor

sammen med ledelsen vurdere det fremtidige finansieringsbehov, ligesom en gennemgang af drifts- og

likviditetsbudgetter i langt de fleste selskaber vil være nødvendig. Ligeledes bør nuværende finansie-

ringsaftaler gennemgås med henblik på, om de er misligholdte eller kan opsiges med kort varsel.

Et andet væsentligt område, der kan kræve ekstra opmærksomhed i en krisetid, er subjektive vurderin-

ger foretaget af ledelsen. Dette omfatter også vurderingen af, om regnskabet kan aflægges under forud-

sætningerne for fortsat drift. Generelt må det anbefales, at alle subjektive skøn, der er en del af årsregn-

skabet, bliver analyseret og vurderet nøje af revisor. Denne vurdering skal naturligvis ske samlet under

hensyntagen til den generelle viden om selskabet og dets omgivelser.

57
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Det er vores vurdering, at artiklerne i fagbladene samt notatet fra FSR lægger op til, at det kan blive

nødvendigt at modificere påtegningen som følge af usikkerheder omkring going concern. Derimod

nævnes muligheden for, at der kan gives forbehold for going concern næsten ikke i disse artikler og no-

tatet fra FSR. Dette mener vi er en unuanceret redegørelse, da going concern problemer i lige så høj

grad kan medføre et forbehold.

Som eksempel skriver FSR i deres notat:

”Revisor skal give en supplerende oplysning, når det er relevant at fremhæve en betydelig

usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets

evne til at fortsætte driften og henlede opmærksomheden på ledelsens omtale heraf”59

Formuleringen er ikke forkert, men FSR kunne i deres notat have uddybet, hvad der forventes at stå i

ledelsens omtale. En manglefuld omtale af usikkerhederne skal medføre, at revisor i stedet tager forbe-

hold. Det ville derfor have været ønskværdigt, om FSR havde opstillet nogle eksempler på, hvorledes

en fyldestgørende omtale af usikkerhederne fra ledelsen kunne være udformet. Ligeledes kunne artik-

lerne og notatet fra FSR have tydeliggjort, at revisor skal tage et forbehold i de tilfælde, hvor revisor er

uenig med ledelsen om, at regnskabet bør aflægges under forudsætningerne for going concern.

FSR’s notat fra 31.12.201160, som således erstatter UR 2007-3, tydeliggøre denne problemstilling. No-

tatet indeholder fire bilag, som detaljeret beskriver følgende forhold:

 Konklusion med forbehold som følge af manglende og tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

 Konklusion med forbehold som følge af væsentlig fejlinformation i regnskabet

 Afkræftende konklusion som følge af væsentlig fejlinformation i regnskabet

 Manglende konklusion som følge af manglende tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

59
UR 2007-3 – Modifikation af den uafhængige revisors påtegning

60
UR 2012-1 – REVU’s udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring
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I forbindelse med vores analyse af revisionspåtegningerne er vi opmærksomme på, at de omtalte artik-

ler og notater ovenfor, ikke er vejledninger eller standarder, og dermed ikke har samme retskildeværdi,

som ISA’erne. Samlet har vi dog vurderet, at indholdet af disse artikler og notater må anses for at være

en del af god revisionsskik, hvorfor revisorer bør have inddraget synspunkterne heri i deres revisioner.

3.11. Forbehold og supplerende oplysninger - going concern

Afhandlingen har til formål at analyse påtegningsadfærden på aktie- og anpartsselskaber, der er gået

konkurs inden for en periode på 12 måneder fra seneste statusdag. Da denne 12 måneders periode er

lovkrav jævnfør ISA 57061. Skæringen på 12 måneder har betydning for, om selskabet anses som going

concern eller ej, og dermed om årsrapporten kan aflægges efter going concern principperne.

Figur 362

Figur 3 ovenfor viser, hvorledes revisor bør agere i de forskellige situationer. Ved afgivelse af sin revi-

sionspåtegning skal revisor altid vurdere valget af regnskabsprincip, som ledelsen har aflagt årsregn-

skabet efter. Ledelsen kan vælge at aflægge årsregnskabet, hvor going concern enten er valgt som an-

vendt regnskabsprincip eller ej. Revisor skal på baggrund af sin revision vurdere, om det valgte princip

er relevant for selskabet eller ej. Revisor skal inden afgivelse af påtegningen vurdere ledelsens omtalte

61
ISA 570 Going Concern – Punkt 13

62
Vejledning erklæringsbekendtgørelse s. 22 samt UR 2012-1
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usikkerhed vedrørende going concern. Først efter at alle disse forhold er taget i betragtning, kan revisor

foretage sin vurdering af, hvorvidt forholdet skal påvirke revisionspåtegningen.

FSR’s revisionstekniske udvalg har i januar 2012 udsendt en revisionsudtalelse omkring modifikationer

af den uafhængige revisors påtegning (UR nr. 2012-1). Denne revisionsudtalelse er særligt tilpasset

danske forhold og må anses for at være en væsentlig del af god revisorskik ved afgivelse af modifice-

rede revisionspåtegninger.

3.11.1. Forbehold for going concern

I afsnit 2.6 omtalte vi, at der i erklæringsbekendtgørelsen er nævnt syv konkrete tilfælde, hvor revisor

altid skal tage forbehold. Det ene af disse tilfælde er, hvor regnskabet er aflagt under forudsætning af

fortsat drift, og hvor revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt, eller at usikkerheden herom ikke

er tilstrækkeligt beskrevet i årsregnskabet.

Vælger ledelsen at aflægge årsregnskabet under forudsætning af going concern, skal ledelsen omtale

den eventuelle usikkerhed, der kan være vedrørende den fortsatte drift. Revisor skal på baggrund af sin

revision vurdere, om ledelsens omtale omkring fortsat drift er tilstrækkelig. Ligeledes skal revisor vur-

dere, om de er enige med ledelsen i, at regnskabet kan aflægges med going concern som anvendt regn-

skabsprincip.

Revisor kan være uenig i ledelsens vurdering af, om årsregnskabet skal aflægges under forudsætnin-

gerne for going concern. I disse tilfælde skal revisor tage et forbehold for anvendelse af et forkert regn-

skabsprincip. Det skal tydeligt i forbeholdet fremgå, at der er tale om et forbehold omkring anvendel-

sen af going concern princippet. Denne uenighed med ledelsen skal endvidere medføre, at der afgives

en afkræftende konklusion63. FSR’s revisionstekniske udvalg har i UR 2012-1 givet et eksempel på,

hvorledes dette kan udformes. Revisor kan også være enig med ledelsen i, at regnskabet bør aflægges

efter forudsætningerne for going concern. Såfremt dette er tilfældet, skal revisor afgive en supplerende

oplysning, hvis der er usikkerhed om den fortsatte drift.

63
UR 2012-1 – REVU’s udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, side 2
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Under revisionen kan revisor have konstateret flere forhold, som kan indikere, at der er omstændighe-

der, som kan medføre, at selskabet har en forøget risiko for at gå konkurs. I disse tilfælde skal revisor

vurdere, om ledelsen har omtalt disse usikkerheder tilstrækkeligt i årsrapporten. Konkluderer revisor, at

ledelsen ikke har en tilstrækkelig omtale heraf, skal revisor tage et forbehold herfor. Det skal i forbe-

holdet anføres, hvilke usikkerheder revisor mener, at ledelsen ikke har omtalt tydeligt64. Dette forbe-

hold vil medføre en konklusion med forbehold. FSR’s revisionstekniske udvalg har i UR-2012-1 givet

et eksempel på, hvorledes forbeholdet kan udformes.

3.11.2. Supplerende oplysning for going concern

Efter ÅRL § 99 skal en redegørelse af usikkerheden vedrørende going concern foretages i ledelsesbe-

retningen. Ændring i årsregnskabsloven har medført, at ledelsesberetningen ikke længere er underlagt

det retvisende billede, men derimod den retvisende redegørelse. FSR's Revisionsteknisk Udvalg har ud-

talt, at såfremt der er usikkerhed vedrørende going concern, skal forholdet medtages som en noteoplys-

ning i regnskabet. Omtalen kan medtages i ledelsesberetningen ved henvisning til noterne eller omtales

i ledelsesberetningen og henvisning hertil fra noterne65. Det må tolkes som om, omtalen af usikkerhed

på begge måder indgår i regnskabet og dermed er underlagt det retvisende billede, jævnfør ÅRL § 11.

Det er vigtig at bemærke, at det ikke er nok, at ledelsen blot har redegjort for usikkerhederne vedrøren-

de going concern men, at regnskabsbrugeren klart og tydeligt får kendskab til disse forhold. Såfremt

revisor mener, at omtalen af usikkerhed er utilstrækkelig, skal der tages forbehold for manglende op-

lysninger, som er beskrevet under afsnit 2.7.

3.12. Delkonklusion

Begrebet going concern er defineret som selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelse med af-

læggelse af årsregnskab er det ledelsens ansvar at foretage en vurdering af selskabets evne til at fortsæt-

te driften. Ledelsesvurdering af going concern skal dække en periode på minimum 12 måneder fra ba-

lancedagen. Aflægges årsregnskabet efter årsregnskabsloven, vil et selskab som udgangspunkt vælge

going concern som anvendt regnskabsprincip, medmindre ledelsen vurderer, at selskabet ikke kan fort-

64
UR 2012-1 – REVU’s udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, side 2

65
Revisors skriftlige erklæringer, side 90
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sætte driften. Going concern er én af de grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af årsregnskab

efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at ledelsens anvendelse af going concern

forudsætning er passende. Ud fra det grundlag skal revisor vurdere, hvorvidt der eksisterer en væsentlig

usikkerhed omkring going concern, og fastslå konsekvenserne for sin påtegning.

Going concern som regnskabsprincip har indvirkning på en revisionspåtegning, såfremt:

1. Revisor er enig i valget af regnskabsprincippet, og omtalen af usikkerhed er tilstrækkelig redegjort

af ledelsen i overensstemmelse med eksempelvis årsregnskabsloven.

2. Revisor er enig i valget af regnskabsprincippet, men omtalen af usikkerhed er ikke tilstrækkelig re-

degjort af ledelsen i overensstemmelse med eksempelvis årsregnskabsloven.

3. Revisor er uenig i valget af regnskabsprincippet, da selskabet vurderes ikke at kunne fortsætte drif-

ten.

4. Forudsætning for going concern ikke er valgt som regnskabsprincip, men burde have været det, da

selskabet vurderes at kunne fortsætte driften.

I situation 1 vil der være tale om en supplerende oplysning, hvor revisor i sin påtegning henleder regn-

skabsbrugerens opmærksomhed på usikkerheden. Supplerende oplysninger har ingen indvirkning på

konklusionsafsnittet.

I situation 2 vil revisor skulle tage et forbehold for manglende oplysninger i sin påtegning. Forbeholdet

er væsentligt, men ikke gennemgribende for et regnskab som helhed. Derfor vil revisor skulle udtrykke

en konklusion med forbehold.

I situation 3 og 4 vil revisor skulle tage et forbehold, da revisor er uenig i anvendelse af regnskabsprin-

cippet. Manglende opfyldelse af going concern forudsætning er som udgangspunkt væsentlig og gen-

nemgribende for et regnskab som helhed. Derfor vil revisor skulle udtrykke en afkræftende konklusion.
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4. Analyse af going concern i et selskab

4.1. Indledning

Krisen har medvirket til, at mange selskaber har oplevet fald i salg af varer, færre ordrer, samtidig med

at leverandørerne er gået konkurs. Vi vil således se på, hvilke muligheder revisor og ledelse har for at

vurdere, om et selskab er going concern eller ej, hvilket kan betyde, at selskabet går konkurs. Et sel-

skab som ikke betaler sine udestående fordringer, når de forfalder til betaling, kan blive erklæret kon-

kurs. Konkursbegæringen kan afgives af selskabet eller dets kreditorer, når kreditorer har en risiko i

forbindelse med manglende betaling for deres ydelser eller leverede varer.

Når et selskab har going concern problemer, vil det sandsynligvis gå konkurs indenfor den nærmeste

fremtid. For at undgå dette, skal ledelsen sørge for at skaffe nye kunder eller ny likviditet. Det er såle-

des vigtigt, at revisor har et godt kendskab til selskabet og dets omverden, når revisor skal ind og vur-

dere going concern forudsætningen.

Selvom nøgletallene i et selskabs årsregnskab peger i retning af, at selskabet ikke kan overleve den

kommende tid, er det dermed ikke sagt, at selskabet går konkurs. Hvis selskabets ledelse og omverden

har tiltro til, at der kun er tale om et enkeltstående økonomisk udsving, vil der som regel ikke blive

indgivet konkursbegæring. Der kan være flere årsager til, at sådanne hændelser sker, men i mange til-

fælde vil det være en menneskelig fejl eller en ledelsesmæssig beslutning, som udvikler sig uhensigts-

mæssigt for selskabet.

I henhold til årsregnskabsloven er det selskabets ledelse, der har ansvaret for at udarbejde selskabets

årsrapport. Det betyder således, at ledelsen bestemmer værdiansættelsesprincipper og derfor mulighe-

den for at foretage regnskabsmæssige skøn, der måske ikke i et andet selskab ville være retvisende. På

den måde kan selskabets ledelse være med til at påvirke resultatet i en retning, der kan være med til at

forbedre selskabets lånefaciliteter. Regnskabsbruger skal derfor være kritisk i sin analyse af de offent-

liggjorte årsrapporter, da ledelsen på baggrund af deres regnskabsmæssige skøn, kan påvirke selskabets

resultat.
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Det skal dog siges, at det er revisors ansvar at kontrollere, at selskabets årsrapport udviser et retvisende

billede, hvilket er gennemgået under kapitel 2. Som nævnt før under kapitel 2 er en blank påtegning ik-

ke ensbetydende med, at selskabet ikke kan gå konkurs. En revisionspåtegning kan derfor ikke betrag-

tes som en garanti for at selskabet er going concern, da revisor eller ledelsen ikke kan forudsige fremti-

den. Revisionspåtegningen er derfor kun et øjebliksbillede af selskabets økonomiske situation på tids-

punktet for aflæggelsen af årsrapporten. Det er meget muligt, at faktorer som var ukendte for både revi-

sor og ledelse på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse vil medføre, at selskabet ikke overlever in-

denfor tidsrammen på 12 måneder.

De væsentligste faktorer, som vi mener, kan have betydning for vurdering af going concern er, finan-

sieringsforhold, likviditet, pengestrømme og soliditet.

4.2. Analytisk vurdering af going concern i et selskab

For revisor er stillingstagen til ledelsens vurdering af going concern et vigtigt element. Revisor skal

vurdere grundlaget for ledelsens vurdering af going concern samt de forudsætninger, ledelsens vurde-

ring er baseret på. Yderligere skal revisor vurdere ledelsens planer for fremtiden. Revisor skal også

vurdere, om ledelsens vurdering tager højde for alle relevante oplysninger, som revisor er blevet op-

mærksom på i løbet af revisionen af selskabet. Følgende eksempler på revisionshandlinger kan være re-

levante66:

1. Analyse og drøftelse af selskabets forventede pengestrømme og resultater med ledelsen

2. Gennemgang af vilkårene i låne- og finansieringsaftaler, herunder vilkårene for forlængelse, og om

aftalerne har været misligholdt

3. En drøftelse med selskabets ledelse af, om der efter ledelsens opfattelse er indtruffet forhold i sel-

skabet, der vil kunne berettige selskabets långivere til at kræve langfristede lån indfriet før tid – el-

ler om der i øvrigt er forhold, herunder hos långiver (banken) selv, der bevirker en forøget risiko

herfor

4. En gennemgang af referater fra bestyrelses- og direktionsmøder samt generalforsamlinger med

henblik på at undersøge baggrunden for eventuelle finansielle vanskeligheder

66
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5. En gennemgang af begivenheder efter regnskabsperiodens udløb med henblik på at identificere be-

givenheder, som kan forringe eller på anden vis påvirke selskabets evne til at fortsætte som going

concern.

Jævnfør ovenstående, kan man indsnævre usikkerheder og problematikker omkring going concern til

tre emner:

1. Selskabets pengestrømme

2. Selskabets finansieringsforhold og likviditet

3. Efterfølgende begivenheder – som er gennemgået under afsnit 3.9

4.2.1. Selskabets pengestrømme

I tilfælde af at revisor har identificeret begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om sel-

skabets evne til at fortsætte driften, skal ledelsen og revisor tage stilling til selskabets fremtidige penge-

strømme med udgangspunkt i ledelsens godkendte budget, indeholdende resultat-, balance- og likvidi-

tetsbudget. Selskabets fremtidige pengestrømme er et væsentligt element til revisors stillingstagen til

ledelsens vurdering af going concern forudsætningen.

Revisor skal vurdere, om selskabets systemer kan generere pålidelige informationer om de fremtidige

pengestrømme og om de forudsætninger, der ligger til grund for, at budgetterne er valide. Forudsætnin-

ger for tidligere budgetter vil måske ikke være relevante mere, da de kan have ændret sig pga. ændrede

økonomiske forhold for selskabet og dets omverden. For at vurdere kvaliteten af budgetterne kan og

bør revisor vurdere følgende forhold, som vil hjælpe revisor med at vurdere de udarbejdede budget-

ter67:

 Sikre at ledelsen og bestyrelsen har været involveret i udarbejdelsen og gennemgangen af budget-

terne. Dette gør, at ledelsens og bestyrelsens vurdering er baseret på et grundlag, som de har et godt

indblik i

 Ved værdiansættelse af selskabets aktiver skal revisor sikre, at dette også afspejles i budgetterne, så

man ikke kalkulerer forkert på eksempelvis tab på debitorer eller tab på salg af anlægsaktiver mv.

67
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 I tilfælde af, at disse budgetter udarbejdes månedsvis, skal der sikres, at de månedlige afregninger

(moms og skat osv.) bliver medtaget korrekt i budgettet. Man kan risikere, at budgetterne viser et

forkert likviditetstræk for den pågældende måned, såfremt de enkelte elementer ikke medtages kor-

rekt i budgettet. Dette kan skabe et problem for selskabets likviditetsberedskab i de tilfælde, hvor

selskabet ikke har muligheder for at trække mere på kassekreditten.

 I forlængelse af ovenstående punkt bør revisor forespørge ledelsen, hvad ledelsens muligheder er i

tilfælde, hvor der er likviditetsunderskud. Dette kan løses ved, at ledelsen ud fra de udarbejdede

budgetter får forøget kassekreditten, så selskabet kan betale sine kreditorer, efterhånden som de for-

falder.

 Revisor skal gennemgå de udarbejdede budgetter og ud fra tidligere års erfaringer vurdere og ud-

fordre, om selskabet kan leve op til de forventninger, som de har sat sig for. Dette vil mindske risi-

koen for, at selskabet ikke overestimerer resultatet og risikerer at tage forkerte beslutninger ud fra

det udarbejdede budget.

 Ud fra revisors kendskab til selskabet skal revisor sikre, at al information er indarbejdet i budgettet,

eksempelvis fald i omsætning (tab af nøglekunder eller nøgleleverandør), stigning i dårlige debito-

rer eller forlængelse af betalingsbetingelser til kunder. Disse forhold vil typisk kunne ses i recessi-

onsperiode for selskaber med going concern problemer.

Når revisor er usikker på, om han kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis til at vurdere selskabets evne

til at kunne fortsætte driften, er det vigtigt i de tilfælde, hvor ledelsen ikke har udarbejdet resultat-, ba-

lance- og likviditetsbudget, at der bliver taget hånd om dette så tidligt som muligt, så der kan igangsæt-

tes udarbejdelse af budgetter. I mindre selskaber kan revisor assistere ledelsen med udarbejdelse, men i

denne forbindelse skal det sikres, at ledelsen tager det fulde ansvar for budgettet og de benyttede forud-

sætninger68.

4.2.2. Selskabets finansieringsforhold og likviditet

Revisor skal i den fortsatte finanskrise vurdere selskabets finansieringsforhold. Selskabets långivere vil

under de pressede økonomiske forhold være mindre risikovillige, når de skal tage stilling til forlængel-

se, udvidelse af rammerne for lånefaciliteterne eller stille nye finansieringsfaciliteter til rådighed for

68
Deloitte – Going Concern overvejelser I den fortsatte økonomiske krise, side 9
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selskabet. Samtidig er der også risiko for, at nogle banker er så pressede, at de ser sig nødsaget til for-

søge at opsige langfristede lån med henblik på nedbringelse af balancen.

Revisor skal i forbindelse med gennemgang af budgetter for det kommende år sikre, at selskabet i til-

fælde af, at der er væsentligt likviditetsbehov eller selskabet ikke har overholdt lånevilkår, at selskabet

har påbegyndt drøftelser og forhandlinger med banken om at afklare usikkerhederne om finansierings-

forholdene. Dette skal gøres, når der kan stilles tvivl om, om selskabets bank stadig vil stille den nød-

vendige finansiering til rådighed.

Det er i sig selv ikke en usikkerhedsfaktor, at banken ikke vil tilkendegive eller bekræfte om lånefacili-

teters tilgængelighed i fremtiden, hvilke der er forståelige grunde for, som f.eks.69:

 Banken under den økonomiske krise har en politik om ikke at give bekræftelse til revisor eller dens

kunder.

 Selskabet og banken er involveret i forhandlinger om vilkårene for lånefaciliteterne.

 Banken har lige forlænget en lånefacilitet og er af administrative årsager tilbageholdende med at

bekræfte om lånefaciliteter om et års tid.

Når der er indikationer på, at selskabets bankforbindelser ikke vil forlænge eller bekræfte lånefacilite-

terne grundet nogle specifikke årsager, skal revisor drøfte med ledelsen, om der er overvejet alternative

strategier eller mulighederne for at finde nye finansieringskilder, således at selskabet kan leve op til

going concern. Revisor skal være opmærksom på følgende i forbindelse med selskabets finansierings-

forhold70:

 Har selskabet finansieringsaftaler eller andre aftaler eller transaktioner med en långiver, der har

økonomiske vanskeligheder, har standset betalingerne, har indgivet konkursbegæring eller er ble-

vet overtaget af Finansiel Stabilitet?

69
Deloitte – Going Concern overvejelser I den fortsatte økonomiske krise, side 10

70
Deloitte – Going Concern overvejelser I den fortsatte økonomiske krise, side 11
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 Har der været nedvurderinger/-justeringer af selskabets kredit rating, eller er der sket forringelser i

markedsforhold, som kan have indflydelse på selskabets evne til at fremskaffe kapital, når det er

nødvendigt?

 Har selskabet gæld, lånefaciliteter eller bevilligede garantirammer, der eventuelt forfalder eller op-

hører inden for nær fremtid? Hvis det er tilfældet, har ledelsen så været i stand til at sikre fremtidi-

ge finansieringstilsagn, og har ledelsen vurderet långivers evne og hensigt til at leve op til finansie-

ringstilsagnet?

 Er selskabet afhængigt af kortfristet finansiering af anlægsaktiver? Hvis det er tilfældet, hvordan

planlægger ledelsen så at finansiere sådanne aktiver i fremtiden, når de aktuelle markedsvilkår ta-

ges i betragtning?

 Hvis selskabet er afhængigt af kortfristet finansiering, har det så vist evnen til at få finansieringsaf-

talerne forlænget under de aktuelle markedsvilkår?

 Har selskabet haft vanskeligt ved at betale sine kreditorer rettidigt?

 Har selskabet været ude af stand til at opfylde relevante kapitalkrav?

 Er der sket et fald i værdien af investeringer eller andre aktiver, der er stillet til sikkerhed for låne-

faciliteter med deraf følgende krav om yderligere sikkerhedsstillelse, der kan påvirke selskabets li-

kviditet?

 Er der sket værdiforringelse (impairment) af investeringer eller andre aktiver som følge af forrin-

gede markedsforhold, der påvirker selskabets likviditet – eventuelt som følge af brudte lånevilkår

(debt covenants)?

 Kan selskabet imødekomme kravene i indgåede låneaftaler?

 Har selskabet genforhandlet låneaftaler eller omlagt lån (eller er i færd med det)?

 Oplever selskabet tilbagevendende driftstab og utilstrækkelig arbejdskapital?

 Er omsætningen faldet eller vil den falde som følge af forringede markedsforhold på væsentlige

markeder eller hos bestemte kunder?

 Er ledelsen bekendt med eventuelle negative rygter om selskabets evne til at imødekomme sine

forpligtelser?

 Har selskabet afhændet aktiver, forretningsenheder eller foretaget andre ændringer i driften som

reaktion på den aktuelle økonomiske situation og selskabets likviditetsbehov?
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Når et selskab ikke har den nødvendige likviditet til at betale sine udestående fordringer, er alle andre

vigtige faktorer eller nøgletal næsten ligegyldige. Det er således derfor, at mangel på likviditet kan væ-

re en af årsagerne til, at et selskab går konkurs. Ledelsens ansvar, jævnfør Selskabsloven § 115, stk. 1,

er at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Samtidig skal ledelsen sikre, at

selskabet med den nuværende kapital kan overleve og i tilfælde af, at der er brug for ny kapital, at sel-

skabet kan fremskaffe denne.

Et selskab skal som udgangspunkt under de gode tider spare op til de dårligere tider. Dette vil således

være med til at sikre selskabets kapitalberedskab, og når selskabet har sparet i mange år og oparbejdet

et solidt kapitalberedskab, vil selskabet således undgå solvensproblem og undgå at blive erklæret kon-

kurs. Det kan derfor siges, at solvensvurderingen altid skal tages i betragtning ved vurderingen af going

concern i et selskab, da denne i høj grad har betydning for selskabets kapitalberedskab samt en eventuel

konkurs.

For de nærmeste interessenter vil det være interessant at vide, om selskabet kan betale sine fordringer

med egne midler. Dette kan ske ved udarbejdelse af en likviditetsanalyse, der indebærer, at der bliver

stillet kritiske spørgsmål:

 Mulighederne for udbetaling af udbytte til investorer, herunder risikoen for, at det bliver nødven-

digt at indskyde kapital i fremtiden

 Selskabets pengebindinger, herunder evne til at sikre fremtidige positive likviditetsstrømme

En grundig analyse af selskabets pengestrømme, som er gennemgået under afsnit 4.2.1 vil derfor give

brugeren en vurdering af, om selskabet har evnen til at skabe egen oparbejdet likviditet samt, om der

eventuelt skulle være behov for ekstern finansiering i den nærmere fremtid, herunder kapitalindskud.

4.3. Soliditet

Soliditet udtrykker et selskabs evne til at imødegå tab eller selskabets kreditværdighed. Det skal pointe-

res, at når regnskabsbruger skal bruge soliditeten til at vurdere selskabets going concern, kan værdian-
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sættelsesprincipperne have en stor indflydelse på soliditeten71. Dette betyder, at man skal kigge på sel-

skabets valg af principper for værdiansættelse af aktiver og passiver, før man kan tage den endelige

konklusion om soliditeten.

Folketinget vedtog i 2009 den nye selskabslov, som skulle erstatte den gamle aktie- og anpartsselskabs-

lov. Med den nye selskabslov blev der tilføjet en række nye krav til ledelsen i kapitalselskaber. Blandt

andet blev der indført en paragraf, som medførte, at ledelsen i kapitalselskaber skulle afholde general-

forsamling senest 6 måneder efter det konstateres, at 50% af kapitalen er tabt i et aktieselskab72, jævn-

før selskabslovens § 119. På denne generalforsamling skal ledelsen redegøre for den økonomiske stil-

ling og komme med forslag til, hvordan kapitaltabssituationen kan løses, herunder hvorvidt selskabet

skal opløses.

Ved en soliditetskrise skal man ikke kun fokusere på de regnskabsmæssige soliditetsbegreber, men og-

så omverdenens tillid til selskabet, og om selskabet er i stand til at påtage sig de risici, som den fortsat-

te drift indebærer73. Udover de ovenfor nævnte faktorer vil det være af stor betydning, hvordan omver-

denens holdning til selskabet er. Der er her tale om faktorer, som kan have en væsentlig indflydelse på

selskabets overlevelse såsom74:

1. Leverandører, herunder uafhængighed af en leverandør og forsyningssikkerhed

2. Kunder, afhængighed af en eller få aftagere, stabilitet i kundekreds osv.

3. Antallet af konkurrenter og markedets udvikling generelt

Disse specifikke faktorer for selskabet udgøres af de forhold, som i al væsentlighed kan påvirkes af sel-

skabet selv. Ovenstående markedsmæssige omgivelser omfatter de omgivelser, som selskabet befinder

sig i, samt hvilken branche selskabet driver sin virksomhed i.75

71
”Going concern – en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv”, side 28

72
For anpartsselskaber er det et krav, at indkalde til generalforsamling, hvis 50% af kapitalen er tabt eller kapitalen udgør

indre end 65.000 kr. Den sidste del er dog ophævet i forbindelse med de ændringer folketinget ved d. 16. maj 2013, hvor
den indskudte kapital i anpartsselskaber blev nedsat fra 80.000 kr. til 50.000 kr.
73

”Going concern – en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv”, side 29
74

”Going concern – en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv”, side 31
75

”Going concern – en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv”, side 31
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Når et selskabs likviditet falder, kan leverandøren blive opmærksom på dette, hvorfor de vil sænke kre-

dittiden for dermed at sikre sig mod en eventuel dårlig betaler i fremtiden. Et selskab med likviditets-

problemer kan i sådanne tider opleve, at mange leverandører kræver forudbetaling, således at leveran-

døren får sikret sin betaling, inden ydelsen eller varen bliver leveret. Det er også en risiko i sig selv,

hvis et selskab har få leverandører, da det vil gøre dem fuldstændig afhængige af de pågældende leve-

randører. I dårlige tider vil leverandørerne ændre på betalingsbetingelserne for at få en bedre likviditet,

hvilket på den anden side vil forringe selskabets kreditfaciliteter.

De store og stabile leverandører er meget vigtige for et selskab at beholde i en krisetid. Den økonomi-

ske situation kan kræve, at kredittiden skal forøges, eller at selskabet giver flere eller større rabatter for

at beholde kunden. I krisetider vil selskabets kunder også have likviditetsmæssige problemer og vil mu-

ligvis kræve længere kredittid eller i værste fald finde andre leverandører, som er billigere. Selskabet

skal også se på sin kundeportefølje og vurdere, hvor afhængig selskabet er af de enkelte kunder. Yder-

ligere skal selskabet vurdere sine kunder for at vurdere, om der er behov for at skabe en mere stabil

kundeportefølje, så selskabet kan tåle at tabe kunder under krisetid. Samtidig kan det være, at selskabet

skal overveje at smide nogle kunder ud, som i lang tid eller generelt har været dårlige betalere.

Selskabet skal i forbindelse med sine produkter se på, hvilket marked de befinder sig i og finde ud af,

hvordan de kan differentiere sig fra deres konkurrenter. Dette kan umiddelbart være, at man udskiller

sig på kvaliteten, hvilket gør, at selskabet kan tage en højere pris eller man er first movers. Det er es-

sentielt, at man i en krisetid får udskilt sig selv fra sine konkurrenter.

Ovenstående punkter er værd at se nærmere på, da de hver især kan have stor indflydelse på selskabets

fortsatte drift, især i den nuværende økonomiske krise. På baggrund af gennemgangen i dette kapitel vil

vi derfor i vores analyse af de konkursramte selskaber se på selskabets resultater det seneste år. Vi vil

specielt have fokus på selskabers kapitalberedskab (egenkapital). Dette kan opstilles som nedenfor,

jævnfør tabel 1.
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Positiv egenkapital Negativ egenkapital

Positivt resultat Gruppe 1 Gruppe 2

Negativt resultat Gruppe 3 Gruppe 4

Tabel 1: Egen tilvirkning.

Ovenstående tabel er brugt til at vurdere selskabets going concern-forudsætning baseret på de to angiv-

ne nøgletal. Selskaberne fra to til fire vil man således fokusere på, da disse har tabt deres kapital

og/eller har underskud i deres seneste regnskabsår. Der er størst risiko i gruppe fire vedr. going con-

cern, da selskaber i denne gruppe har et negativt resultat og negativ egenkapital. De negative tendenser

i gruppe to og tre kan være midlertidige eller permanente, så revisor bør kigge på andre nøgletal udover

resultatet og egenkapitalen.

4.4. Forudsigelse af konkurs i et selskab

Vi vil senere i opgaven analysere de indhentede regnskaber baseret på en model, hvor vi kan identifice-

re, om et selskab er kriseramt eller ej. Vi har valgt at bruge en model, som er udarbejdet af Henrik An-

dreassen og Jens Winther Waring i deres kandidatafhandling76. Der findes flere forskellige modeller in-

ternationalt, herunder H. Kohs model og Richard J. Taffers model. Vi har valgt at benytte den danske

model, da Henrik Andreassen og Jens Winther Waring har sammenlignet deres model med de oven-

nævnte modeller, hvor de har konkluderet, at deres model er bedre egnet til de danske årsrapporter.

Vi vil således benytte modellen for at analysere på de indhentede årsrapporter. Modellen vil således gi-

ve en indikation på, om et selskab er kriseramt eller ej, baseret på de informationer, som er offentlig-

gjort i årsrapporten. Modellen består af en samlet værdi, som dels indeholder ovennævnte nøgletal samt

nogle yderligere oplysninger fra årsregnskaberne. Denne værdi betegnes som en Z-værdi og bliver kort

beskrevet nedenfor. Vi har valgt ikke at lave en fuldstændig gennemgang af teorien bag denne model.

Vi henviser i stedet til kandidatafhandlingen fra 1998, hvori modellen er udviklet og detaljeret doku-

menteret.

76
”Revisorbranchens påtegningsadfærd i perioden 1990-1997”, Henrik Andreassen og Jens Winther Waring,

Handelshøjskolen København, oktober 1998
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Modellen er ikke officielt anerkendt til beregning af nøgletal, men kan derimod være med til at indike-

re, at der er tale om et kriseramt selskab. Vi har på trods heraf valgt at tage udgangspunkt i modellen,

da den er det seneste redskab, vi har kunnet finde til beregning af krise i et selskab.

Modellen WAG-P tager udgangspunkt i en Z-score i lighed med de udenlandske modeller. WAG-P

klassificerer selskaber som kriseramte, hvis deres Z-score er lavere end -0,20 baseret på nøgletal fra de

officielle årsregnskaber. Modellen er opbygget på følgende måde:

Z = -0,91+(0,128*X1)+(2,84*X2)-(0,009*X3)+(9,8*X4)+(7,33*X5)

Hvor: X1 = Omsætningsaktiver/kort gæld

X2 = Egenkapital/totale aktiver

X3 = Renteudgifter/resultat før renter

X4 = Årets resultat/totale aktiver

X5 = Overført resultat akkumuleret/totale aktiver

Når Z-scoren er beregnet, kan det aflæses, hvorvidt der er tale om et kriseramt selskab ud fra en cut-

off-score: Hvis Z ≤ -0,20 eller mindre kan selskabet klassificeres som et kriseramt selskab. 

4.5. Delkonklusion

Det er vigtigt, at regnskabsbruger har et godt kendskab til selskabet og dets omverden, når revisor skal

tage stilling til going concern. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet anvender selskabets ledel-

se regnskabsmæssige skøn og værdiansættelsesprincipper, som ikke nødvendigvis ville være blevet an-

vendt i andre selskaber, hvilket kan gøre det sværere for regnskabsbruger at sammenligne selskabets

årsregnskab med tilsvarende selskaber i samme branche. Det er endvidere vigtigt at se på selskabets

nøgletal, der giver et samlet overblik over selskabets historiske formåen.

Regnskabsbruger kan dog ikke umiddelbart kun anvende årsrapportens pengestrømsopgørelse til sin

vurdering af selskabets evne til at skabe egen oparbejdet likviditet, og må derfor ligeledes anvende sit

kendskab til selskabet. Soliditeten kan endvidere vise regnskabsbruger, hvorvidt ledelsen er i stand til

at indfri sine fordringer ud fra aktivernes værdiansættelse, hvilket igen falder tilbage på valget af vær-
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diansættelsesprincipper. Generelt bør der laves en strategisk analyse, når der skal foretages en vurde-

ring om going concern indeholdende nøgletal og i høj grad et godt kendskab til selskabet.

Udover dette er det vigtigt at have styr på selskabets finansieringsforhold, som nævnt i dette kapitel,

når et selskab ikke kan betale sine fordringer, når de forfalder til betaling. I forbindelse med going con-

cern vurderingen skal revisor og ledelsen vurdere selskabets finansieringsforhold og se på, hvad der er

til rådighed, samt vurdere om der er risici for, at selskabets finansieringsfaciliteter kan ændre sig. Det

er derfor vigtigt at have en god dialog med långivere for at få en indikation på låne- og finansieringsfa-

ciliteterne.

Samtidig er det vigtigt, at selskabet får defineret sine markedsmæssige omgivelser i form af kunder, le-

verandører, konkurrenter og markedsudviklingen. Disse forhold kan ændre sig kolossalt under en øko-

nomisk krise. Leverandører, som selv har problemer med likviditeten, kan sænke deres kredittid og

kunderne kræver mere kredittid i et marked, hvor prisen er faldende.
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5. Analyse af regnskaber med going concern

5.1. Indledning

Vi har ud fra de nævnte kriterier under afsnit 1.5 fundet 1.397 årsregnskaber77 via Stattidende.dk, som

havde konkursdekret i perioden 1. juni – 30. september 2012. Herefter har vi indhentet det seneste af-

lagte årsregnskab. Vi har efterfølgende frasorteret årsregnskaber, hvor dekretdatoen har været mere end

12 måneder efter balancedagen samt årsregnskaber fra Grønland og Færøerne. På baggrund af denne

sortering har vi fundet frem til 243 selskaber, som vi kan bruge til vores analyser, hvilket svarer til 17

% af de oprindelige årsregnskaber.

Vi har oplistet de 243 selskaber78 efter følgende informationer79:

 CVR-nummer

 Senest aflagte regnskab

 Selskabsform

 Dekretdato

 Balancedag for seneste aflagte regnskab

 Antal dage mellem balancedag og konkurs

 Statsautoriseret eller registreret revisor

 De 4 store, andre eller fravalgt revision

 Going concern modifikationer, herunder forbehold samt supplerende oplysninger

 Andre modifikationer, herunder forbehold samt supplerende oplysninger

 Regnskabsklasse

 Regnskabstal

Vi vil i dette afsnit gennemgå og analysere de indsamlede data fra de 243 årsregnskaber. Vi vil i gen-

nemgangen af indsamlede data udarbejde forskellige grafer og tabeller, som vi vil foretage vores analy-

77
Bilag 1

78
Bilag 2 og 3

79
Årsregnskaberne for de selskaber vi har gennemgået kan hentes via CVR.dk ud fra cvr-nummeret i bilag 1
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se på baggrund af. Gennemgang af revisionspåtegningerne er gennemgået i kapital 6, hvorfor de ikke

vil blive gennemgået i dette kapitel.

Vi har yderligere beregnet og analyseret Z-værdier på baggrund af den teori, der er beskrevet i afsnit

4.3. Z-værdien vil være vejledende og medvirkende til at identificere de selskaber, som kan betegnes

som kriseramte.

5.2. Analyse af data

Vi har udarbejdet grafer og tabeller over de 243 selskaber på basis af vores indsamlede data. Nedenstå-

ende tabel viser resultat og egenkapital for de forskellige selskaber. Baseret på tabellen, kan vi inddele

selskaberne i fire grupper:

 Gruppe 1 – positiv egenkapital og positivt resultat

 Gruppe 2 – negativ egenkapital og positivt resultat

 Gruppe 3 – positiv egenkapital og negativt resultat

 Gruppe 4 – negativ egenkapital og negativt resultat

Negativt re-
sultat

Negativt re-
sultat %

Positivt re-
sultat

Positivt re-
sultat i %

Total Total i
%

Negativ egenkapital 127 52% 25 10% 152 63%

Positiv egenkapital 56 23% 35 14% 91 37%

Total 183 75% 60 25% 243 100%

Tabel 2: Egen tilvirkning

Som det kan ses af tabel 2, har 52% af selskaberne både en negativ egenkapital og negativt resultat.

Denne gruppe, baseret på deres egenkapital og resultat, indikerer umiddelbart, at de sandsynligvis ikke

vil overleve. Revisor bør i disse tilfælde overveje, om påtegningen skal modificeres. Selskaber, som er

nystartet, kan godt ende i denne situation i deres første regnskabsår, da det i etableringsfasen kan tage

tid, at få indtjeningsgrundlaget og kunderelationer på plads. Disse selskaber kan umiddelbart overleve,

hvis de har den nødvendige likviditet.
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Selskaberne i gruppe 2 og 3 udgør henholdsvis 10% og 23%, som enten har negativ egenkapital og po-

sitivt resultat eller omvendt. I forhold til selskaberne i gruppe 4 er disse to grupper vanskelige for revi-

sor at vurdere, hvorvidt disse selskaber har going concern problemer. Et selskab med et negativt resul-

tat og positiv egenkapital er som udgangspunkt ikke i problemer, da selskabet kan have haft et dårligt

år, men har en velpolstret egenkapital til at kunne bære årets negative resultat. Eneste tegn på, at der

kan være et going concern problem, er, hvis selskabet har haft negative resultater i en årrække. De sel-

skaber, der har haft et positivt resultat og negativ egenkapital, vil umiddelbart være på vej tilbage og få

genetableret sin egenkapital.

I gruppe 3 hvor egenkapitalen er positiv, har vi ikke kigget på, om selskabskapitalen er tabt eller intakt.

I de selskaber, hvor egenkapital er positiv og selskabskapitalen er intakt, indikerer det, at selskabet har

det nødvendige kapitalberedskab til at dække årets negative resultat. Vores datagrundlag er baseret på

selskaber, som er gået konkurs indenfor 12 måneder fra balancedagen og det betyder således, at selvom

selskaberne har haft en positiv egenkapital, har disse ikke kunnet overleve. Vi har ikke kendskab til,

hvorfor disse selskaber er gået konkurs og kan derfor heller ikke konkludere med sikkerhed, om dette

skyldes dårlig økonomi, eventuelle retssager med selskaber, at deres indtjeningsgrundlag af en eller an-

den grund er forsvundet eller en helt anden grund. Dette kan være en forklaring på, hvorfor der i 33 års-

regnskaber ikke var afgivet en modificeret påtegning.

5.2.1. Analyse af selskabsforme og regnskabsklasse

Af de 243 selskaber, som er gået konkurs i perioden, jævnfør tabel 3, er 173 selskaber anpartsselskaber

og 98 aktieselskaber, hvilket henholdsvis svarer til 71% og 29%. Ud fra dette kan man se, at der er væ-

sentlig flere anpartsselskaber, som er gået konkurs i perioden. Dette skal også ses i sammenhæng med,

at Danmark i 2011 havde 78.516 anpartsselskaber i forhold til 30.794 aktieselskaber registreret, hvilket

svarer til 72% og 28%80.

80
Danmarks Statistik, GF5 – Generel firmastatistik efter branche
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Selskabsform Regnskabs-
klasse

Fordeling
i %

Antal

ApS B 71% 173
ApS Total 71% 173

A/S B 26% 64

C 3% 6

A/S Total 29% 70

Total 100% 243

Tabel 3: Egen tilvirkning

Vores analyse viser, at fordelingen af de konkursramte selskaber stemmer overens i forhold til den fak-

tiske fordeling i 2011. Som udgangspunkt er der ikke nogen specielle fordele ved at stifte et aktiesel-

skab contra et anpartsselskab. Største forskel er kravet til størrelsen af selskabskapital81. Umiddelbart

stemmer det overens i forhold til PWC ”Ejerstruktur og virksomhedsform”82, hvor de har udarbejdet et

overblik over risici ved at have de forskellige selskabsformer.

Det kan ses, at 97% af selskaberne i regnskabsklasse B er gået konkurs, hvilket skal ses i det perspek-

tiv, at der er flere selskaber i regnskabsklasse B i Danmark.

5.2.2. Analyse af revisor og revisor type

I tabel 4 har vi foretaget en analyse af fordelingen mellem statsautoriserede og registrerede revisorer.

Vi kan se, at 22 af de konkursramte selskaber har fravalgt revisionen. Disse har vi valgt vi ikke at gen-

nemgå yderligere, da et af formålene med vores analysere er at vurdere revisionspåtegningerne på de

konkursramte selskaber. Der var pr. 21. november 201383 registreret 1.938 registrerede revisorer og

2.040 statsautoriserede revisorer i Danmark, hvilket svarer til, at 51% af de aktive revisorer er statsau-

toriserede.

81
Aktieselskab var kravet om selskabskapital 500.000 kr. mod 80.000 kr. i anpartsselskaber. Kravet til anpartsselskaber er

ændret d. 16. maj 2013 gældende fra 1. januar 2014, hvor kravet til anpartsselskaber er nedsat til 50.000 kr.
82

http://www.pwc.dk/da/ejerledede-selskaber/ejerstruktur-og-virksomhedsform.jhtml
83

www.cvr.dk – liberale erhverv
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Revisor Fordeling i % Total Revisortype Fordeling i % Total

Fravalgt revision 9% 22 4 store 17% 42

Registreret 30% 73 Andre 74% 179

Statsautoriseret 61% 148 Ej revisor 9% 22

Total 100% 243 Grand Total 100% 243

Tabel 4: Egen tilvirkning Tabel 5: Egen tilvirkning

Ud fra vores analyse har de statsautorisede revisor revideret 61% af de 243 konkursramte selskaber.

Hvis man ser det i forhold til, hvor mange aktive registrerede revisor der, burde der have været en stør-

re del af konkursramte selskaber, som var revideret af registrerede revisorer. Da dette ikke har nogen

betydning for resten af afhandlingen, er vi ikke gået mere i dybden med dette.

Vi har i tabel 5 vist fordelingen af revisorer mellem de ”4 store” 84 og de øvrige revisorer85. Af de 221

reviderede regnskaber, er 17% af årsregnskaberne revideret af de ”4 store” revisionshuse. Under revi-

sortypen ”Andre” har vi 106 statsautoriserede revisorer og 73 registrerede revisorer. Denne fordeling

vil være en vigtig del af vores analyse senere hen i afhandlingen.

5.2.3. Analyse af konkurstidspunktet efter balancedagen

Vi har ud fra de indhentede data inddelt selskaberne ud fra de kvartaler, hvor konkursdekret er afsagt

efter balancedagen, jævnfør figur 4. Som beskrevet under kapitel 4, skal ledelsen og revisor på balan-

cedagen vurderer, om selskabet er going concern ved at vurdere selskabets likviditet mindst 12 måne-

der efter balancedagen. Af figur 4 kan vi konkludere, at 68% af selskabet er gået konkurs i 3. kvartal,

hvilket vil sige 7-9 måneder efter balancedagen.

84
Deloitte, PWC, KPMG and Ernst & Young

85
Statsautoriserede og registrerede revisorer, som ikke er en del af de 4 store.
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Figur 4: Egen tilvirkning

Forudsætningen for going concern ændres først på det tidspunkt, hvor ledelsen ikke kan opretholde det

nødvendige kapitalberedskab og dermed må indgive en konkursbegæring eller at en kreditor indgiver

en konkursbegæring mod selskabet for manglende betaling. Det kan antages, at ledelsen i de konkurs-

ramte selskaber, baseret på det øjebliksbillede, de har på balancedagen, at deres selskaber vil overleve.

5.2.4. Analyse af going concern modifikationer

Revisor har taget forbehold for going concern i 17% af de konkursramte selskaber og i 39% af tilfæl-

dene er der afgivet en supplerende oplysning. Under kapitel 6 vil vi gennemgå regnskaberne med sup-

plerende oplysning, om revisor burde have taget et forbehold. Af de samlede 243 selskaber har revisor i

106 eller 44% af regnskaberne hverken taget et forbehold eller givet en supplerende oplysning. Set i det

perspektiv, at 106 selskaber gik konkurs indenfor en periode af 12 måneder efter balancedagen, bør det

vække underen, at der ikke har været bemærkninger fra revisionen. Umiddelbart må det antages, at

regnskabet skulle have haft en modificeret påtegning.

Going concern modifikationer Fordeling i % Total

Forbehold 17% 42

Ingen 44% 106

Supplerende 39% 94

Forbehold+supl. 0% 1

Grand Total 100% 243

Tabel 6: Egen tilvirkning
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FSR har i samarbejde med Beierholm foretaget en analyse86 i 2012 om revisors evne til at vurdere sel-

skabernes fortsatte drift, hvor de i den forbindelse udtog 500 selskaber, der gik konkurs i 2011, samt

500 tilfældigt udvalgte selskaber i samme periode. Denne analyse viser, at i 78 % af selskaberne, som

er gået konkurs indenfor et år efter balancedagen, har der været et forbehold eller en supplerende op-

lysning i revisionspåtegningen omkring going concern. Af samtlige selskaber, som gik konkurs i 2011,

havde 72 % af dem enten et forbehold eller supplerende oplysning.

I FSR’s analyse har det vist sig, at kun 21 % af de konkursramte selskaber er gået konkurs indenfor et

år efter balancedatoen. Dette betyder som udgangspunkt, at ledelsen og revisor skulle have konklude-

ret, at der ikke er going concern. Såfremt dette er tilfældet, har ledelsen og revisor afgivet et forkert

skøn på regnskabet. Et selskabs konkurs kan skyldes mange ting. Da revisors gennemgang af going

concern er en vurdering af selskabets fremtidige evne til at generere likviditet på baggrund af ledelsens

fremlagte budgetter og drøftelser, hvilket betyder, at revisor er nødt til at bero sin vurdering på denne

baggrund, da det ikke er muligt at vide, hvad der sker indenfor de kommende 12 måneder.

Samlet set er 56 % af regnskaberne i vores analyse afgivet med en modificeret påtegning, hvilket er

væsentligt lavere sammenlignet med FSR’s analyse, hvor 78 % af regnskaberne havde en modificeret

påtegning. Samtidig med, at vi i vores analyse kun har hentet regnskaber for de virksomheder, hvor

konkursdekretet er afsagt indenfor for en 4 måneders periode, hvorfor det ikke helt kan sammenlignes

med FSR’s analyse, som beror sig på et års data.

Vi vil nedenfor gennemgå de 106 årsregnskaber i forbindelse med going concern, hvor revisor har af-

givet en blank påtegning, jævnfør tabel 7.

Tabel 7: Egen tilvirkning

86
Analyse: Going Concern – Revisors evne til at vurdere selskabernes fortsatte drift

Egenkapital Negativt resultat Positivt resultat Total

Negativ 39 7 46

Positiv 33 27 60

Total 72 34 106
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Ud fra tabel 7 kan man se, at ud af de 106 årsregnskaber har der kun været 27 årsregnskaber, hvor der

har været en positiv egenkapital og et positivt resultat. På denne baggrund og ud fra en objektiv vurde-

ring vil man umiddelbart ikke have vurderet, at der skulle være going concern-problemer, hvorfor det

antages, at revisor har afgivet en korrekt påtegning, samt at selskabets konkurs må skyldes særlige for-

hold i den efterfølgende periode.

I 79 af årsregnskaberne har selskaberne negativt resultat og/eller negativ egenkapital, som kan indikere,

at selskaberne kan være i problemer. Af disse regnskaber har 7 af dem haft et positivt resultat og nega-

tiv egenkapital, hvor det må antages, at revisor har vurderet, at selskabet kunne reetablere deres sel-

skabskapital inden for de kommende år. I 39 årsregnskaber er der et negativt resultalt og negativ egen-

kapital, hvorfor det må antages, at revisor bør have afgivet en modificeret påtegning. Dette er vurderet

udelukkende på baggrund af de regnskabsmæssige tal.

Vi finder det interessant at gå mere i dybden med de selskaber, som er placeret i gruppe 4 med en nega-

tiv egenkapital og negativt resultat. Selskaberne i denne gruppe har sandsynligvis en dårlig rentabilitet

og de har således også en dårlig likviditet. Revisor burde nok have været mere opmærksom på denne

gruppe, da selskaberne umiddelbart vil have problemer efter balancedagen.

Af tabel 2 fremgår det, at 127 selskaber har haft negativ egenkapital og negativt resultat og ud af disse,

som nævnt ovenstående, har revisor i 39 af selskaberne eller 31 % ikke afgivet en modificeret påteg-

ning. Ud fra de samlede 243 regnskaber har det betydet, at 16 % af selskaberne ud fra en objektiv vur-

dering burde have haft en modificeret påtegning i deres regnskab.

5.2.5. Going concern modifikationer fordelt på revisor og revisortype

Vi har i tabel 8 udarbejdet en oversigt over revisortype og dernæst om påtegningen i årsregnskaberne

har været modificeret eller ej. Denne oversigt indeholder alle de 243 regnskaber, som vi har brugt til

vores analyse.
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Revisor Going concern
modifikationer

% af alle Total % af revi-
sor

Total

Fravalgt revision Ingen 9 % 22 100 % 22

Fravalgt revision Total 9 % 22 100 % 22

RR Forbehold 4 % 10 14 % 10

Ingen 14 % 34 47 % 34

Supplerende 12 % 28 38 % 28

Forbehold+supl. 0 % 1 1 % 1

RR Total 30 % 73 100 % 73

SR Forbehold 13 % 32 22 % 32

Ingen 21 % 50 34 % 50

Supplerende 27 % 66 45 % 66

SR Total 61 % 148 100 % 148

Grand Total 100 % 243

Tabel 8: Egen tilvirkning

Som tidligere nævnt, er de 22 selskaber, som har fravalgt revisionen, ikke gennemgået yderligere. Af

de 243 årsregnskaber har 148 af dem en påtegning fra en statsautoriseret revisor. Af de 148 årsregnska-

ber har 50 af dem ingen modificeret påtegning, hvilket svarer til 34 %. Til sammenligning er 73 af års-

regnskaberne afgivet med en påtegning fra en registreret revisor, hvoraf 34 regnskaber ikke har været

modificeret med en påtegning, svarende til 47 %.

Når man går i dybden med analysen, kan man se, at 38 % af de 221 reviderede årsregnskaber er afgivet

uden en modificeret påtegning. Hvis man kigger på hvilken revisortype, der har afgivet de 38 % påteg-

ninger uden en modifikation, kan man se, at 47 % af årsregnskaberne er afgivet af registrerede reviso-

rer, mens 34 % af årsregnskaberne med en påtegning er fra de statsautoriserede. Ud fra dette kan man

konkludere, at statsautoriserede revisorer i højere grad har en tendens til at udarbejde en modificeret

påtegning omkring going concern i forhold til de registrerede revisorer.

Da en stor del af de analyserede selskaber, som er gået konkurs, ikke har været påtegnet med en supple-

rende oplysning eller et forbehold om going concern, har vi fundet det interessant at kigge på, hvordan

fordelingen har været mellem de statsautoriserede revisorer. Af de samlede 243 regnskaber er 148 af

dem revideret af en statsautoriseret revisor. Ser man på fordelingen af påtegningerne mellem de stats-
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autoriserede revisorer kan man se, at der er forskel mellem de 4 store revisionsselskaber87 og de andre

statsautoriserede. Vi har i tabel 9 inddelt de 148 årsregnskaber på baggrund af de 4 store og andre stats-

autoriserede.

Revisor Revisortype Going concern modifikationer Fordeling i % Antal

SR 4 store Forbehold 29 % 12

Ingen 42 % 18

Supplerende 29 % 12

4 store Total 100 % 42

Andre Forbehold 19 % 20

Ingen 30 % 32

Supplerende 51 % 54

Andre total 100% 106

Grand Total 148

Tabel 9: Egen tilvirkning

Ud fra tabel 9 kan man se, at 42 % af årsregnskaberne er afgivet med en påtegning uden modifikation

af en revisor fra de 4 store, hvorimod antallet af årsregnskaber, der ikke er modificerede, hvor en revi-

sor fra en af de andre revisionshuse har afgivet en påtegning, kun udgør 30 %. Det ser ud til, at der er

en tendens til, at de andre statsautoriserede udarbejder flere modificerede påtegninger i forhold til de 4

store. Vi vil ikke gå mere i dybden med dette, da vi ikke kender baggrunden for afgivelsen af påtegnin-

gen på regnskaberne, men umiddelbart havde vi forventet et modsat resultat.

Blandt de andre statsautoriserede revisorer viser analysen, at der umiddelbart er en tendens til, at der

bliver taget flere supplerende oplysninger end forbehold. Hos de 4 store revisionshuse er der lige man-

ge regnskaber med forbehold og supplerende oplysninger. Vores antagelse har været, at de 4 store revi-

sionshuse som udgangspunkt ville tage flere forbehold end supplerende oplysninger, da de 4 store revi-

sionshuse burde være mere bevidste om, hvornår der skal tages et forbehold eller supplerende oplys-

ning. Vi vil i afsnit 5.4 diskutere og analysere dette nærmere.

87
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(audit_firms)
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5.3. Analyse af going concern og krise

Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke sammenhænge der kan udledes ud fra de 243 årsregnskaber,

hvad angår revisortype, påtegning og selskabernes krise88. Yderligere vil vi fokusere på, om revisor har

kunnet identificere de selskaber, som burde have en modificeret påtegning på det seneste årsregnskab.

Således har vi udarbejdet analyser for at få en grundig forståelse af selskabernes og revisors stillingsta-

gen til årsregnskaberne.

Krise Fordeling i % Total

Ej i krise 17 % 41

Kriseramt 83 % 202

Total 100 % 243

Tabel 10: Egen tilvirkning

Vi vil nærmere undersøge de 243 regnskaber, ud fra deres Z-værdi, samt selskabernes situation på ba-

lancetidspunktet i deres seneste aflagte årsregnskab. Vi har beregnet Z-værdien for samtlige 243 års-

regnskaber baseret på formlen, angivet under afsnit 4.4. Tabel 10 viser således fordelingen af regnska-

berne.

Ud fra tabel 10 kan man se, at 83 % af selskaberne var i krise på balancedagen, mens kun 17 % af sel-

skaberne ikke var i krise. Z-værdien vil kunne være en vejledende faktor for, at revisor kan vurdere

going concern. Taget i betragtning, at alle selskaberne er gået konkurs, vil man umiddelbart tro, at nog-

le af de 202 regnskaber burde have haft en modificeret påtegning. De 17 %, hvor Z-værdien indikerede,

at selskabet ikke var i krise, men stadigvæk gik konkurs, må det antages, at der har været andre forhold,

som har forårsaget konkursen.

Det skal dog nævnes, at Z-værdien ikke er et officielt godkendt nøgletalsberegning, men vi vil således

bruge nøgletallet, som indikator for selskabets økonomiske situation og retningsgivende for påtegning

om going concern. Vi vil gennemgå årsregnskaberne, hvor vi har vurderet, at selskabet er kriseramt for

at understøtte beregningen af Z-værdien. Vi har i tabel 11 inddelt årsregnskaberne, baseret på deres

egenkapital, resultat, revisor og om de er kriseramt eller ej.

88
Med krise menes der, at selskabet har en Z-værdi der er mindre end -0,2.
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Egenkapital Resul-
tat

Revisorty-
pe

Revisor Ej i
krise

Krise-
ramt

Total

Negativ Nega-
tivt

4 store SR 0 22 22 Gruppe
2Andre RR 0 37 37

SR 0 58 58
Ej revisor Fravalgt revision 0 10 10

Positivt 4 store SR 0 6 6 Gruppe
4Andre RR 1 6 7

SR 0 10 10
Ej revisor Fravalgt revision 0 2 2

Negativ total 1 151 152

Positiv Nega-
tivt

4 store SR 0 11 11 Gruppe
3Andre RR 0 12 12

SR 9 19 28
Ej revisor Fravalgt revision 0 5 5

Positivt 4 store SR 3 0 3 Gruppe
1Andre RR 15 2 17

SR 8 2 10

Ej revisor Fravalgt revision 5 0 5

Positiv total 40 51 91

Total 41 202 243

Tabel 11: Egen tilvirkning

Tabel 11 viser, at 151 ud af 152 årsregnskaber med negativ egenkapital og ifølge vores beregning er

kriseramt. Disse selskaber hører til under gruppe 1 og 4, jævnfør afsnit 5.2. Vi havde som udgangs-

punkt antaget, at alle selskaber i gruppe 2 ville være kriseramte og dette har vi dermed fået bekræftet

ud fra vores beregning af Z-værdien.

For selskaber med positiv egenkapital er 51 ud af 91 selskaber kriseramte, hvoraf selskaberne i gruppe

3 udgør i alt 47 kriseramte selskaber. Revisor bør i forbindelse med gennemgangen af selskaberne i

gruppe 3 undersøge de nærmere omstændigheder for, hvad der ligger til grund for, at selskabet har ge-

nereret et negativt resultat. Dette skyldes, at mange af selskaberne, som betegnes kriseramte, har en po-

sitiv egenkapital.
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Jævnfør tabel 11, er kun 4 ud af 35 af selskaberne i gruppe 1 klassificeret som ”ej i krise”, hvilket bety-

der, at der i 31 af selskaberne ikke har været indikationer eller signaler på, at selskaberne vil gå konkurs

indenfor de første 12 måneder efter balancedatoen. Der kan være mange årsager til, at selskaberne går

konkurs. Det kan være svært at gætte disse, hvorfor vi ikke vil komme nærmere ind på området. Af de

selskaber, som har haft en negativ egenkapital, er 90 selskaber revideret af statsautoriserede revisorer,

mens 64 af selskaberne er blevet revideret af registrerede revisorer.

Egenkapital Resultat Going concern modifikationer Kriseramt

Negativ Negativt Forbehold 27

Ingen 39

Supplerende 60

Forbehold+supl. 1

Positivt Forbehold 6

Ingen 6

Supplerende 12

Negativ total 151

Positiv Negativt Forbehold 5

Ingen 28

Supplerende 14

Positivt Ingen 2

Supplerende 2

Positiv total 51

Total 202

Tabel 12: Egen tilvirkning

I ovenstående tabel 12 er fordelingen af going concern-modifikationer for de 202 kriseramte selskaber

vist. I 39 ud af 127 regnskaber, hvor der har været negativ egenkapital og negativt resultat, har revisor
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ikke fundet det nødvendigt at tage forbehold eller supplerende oplysning om going concern. Det kan

virke forundrende, at revisor i disse 39 årsregnskaber ikke har givet en modificeret påtegning, da sel-

skaberne, som vi har nævnt tidligere, viser tegn på, at de med stor sandsynlighed vil gå konkurs. I

gruppe 2 kan man se, at der bliver givet tre gange så mange supplerende oplysninger i forhold til forbe-

hold.

Af de 45 selskaber med positiv egenkapital og negativt resultat har 28 af selskaberne ikke en modifice-

ret påtegning i deres regnskab. Dette kan skyldes, at revisor må have vurderet, at der har været tilstræk-

kelig kapitalberedskab til at sikre selskabets fortsatte drift, men desværre har dette ikke holdt vand, da

selskaberne er gået konkurs indenfor 12 måneder. Det er svært at vurdere et selskabs fortsatte drift ud

fra et negativt resultat og en positiv egenkapital. Da der kan være mange andre årsager til, at selskabet

er gået konkurs, som ikke kan udledes på baggrund af vores datagrundlag.

5.4. Going concern i forhold til resultat og krise

Vi har i tabel 13 udarbejdet en oversigt med udgangspunkt i påtegningen og resultatet i årsregnskaber-

ne. I 183 tilfælde ud af 243 årsregnskaber havde selskabet et negativt resultat, svarende til 75 %. Tabel

13 viser, at 56 % af regnskaberne havde en modificeret påtegning, hvoraf 45 % af disse regnskaber

havde et negativt resultat. Vi vil primært fokusere på de årsregnskaber, hvor der ikke har været en mo-

dificeret påtegning. Disse årsregnskaber udgør 44 %, hvoraf 30 % af disse årsregnskaber havde et ne-

gativt resultat.

Negativt

resultat

Positivt

Resultat

Going concern modifikationer Antal % Antal % Total Total %

Forbehold 32 13% 10 4% 42 17%

Ingen 72 30% 34 14% 106 44%

Supplerende 78 32% 16 7% 94 39%

Forbehold+supl. 1 0% 0 0% 1 0%

Total 183 75% 60 25% 243 100%

Tabel 13: Egen tilvirkning
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Der er i alt 106 årsregnskaber uden modificerede påtegninger, jævnfør tabel 14. Af disse er 75 klassifi-

ceret som kriseramte på balancedagen på baggrund af vores beregninger med Z-værdierne. Dette kan

undre, at antallet af påtegninger uden modifikation ikke er mindre, da 67 ud af 75 selskaber havde ne-

gativt resultat. Baseret på resultatet og det af os beregnede nøgletal, burde det have været let for revisor

at se en tendens, om der muligvis burde være taget et forbehold eller en supplerende oplysning med

forbehold.

Dog skal det påpeges, at selvom revisor har kigget nærmere på regnskabstallene, kan der være mange

hændelser eller årsager til, at revisor ikke har valgt at tage et forbehold eller en supplerende oplysning.

Som tidligere nævnt, vil der altid være udefrakommende hændelser, som er ude af revisors og selska-

bets kontrol, hvilket kunne påvirke selskabets fortsatte drift. Da vi kun kan gisne om de nærmere om-

stændigheder, har vi valgt ikke at gå mere i dybden med disse.

Going concern
modifikationer

Krise Negativt
resultat

Positivt
resultat

Total

Ingen Ej i krise 5 26 31

Kriseramt 67 8 75

Total 72 34 106

Tabel 14: Egen tilvirkning

Som beskrevet i afsnit 5.3, er 202 ud af 243 selskaber kriseramt pr. balancedag. Vi har i tabel 15 udar-

bejdet fordelingen af de kriseramte selskaber, baseret på deres egenkapital, resultat og revisor.
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Egenkapital Resultat Revisortype Fravalgt revision RR SR Total

Negativ Negativt 4 store 0 0 7 7
Andre 0 10 12 22

Ej revisor 10 0 0 10
Positivt 4 store 0 0 2 2

Andre 0 1 1 2
Ej revisor 2 0 0 2

Negativ total 12 11 22 45

Positiv Negativt 4 store 0 0 7 7
Andre 0 8 8 16
Ej revisor 5 0 0 5

Positivt Andre 0 2 0 2
Positiv total 5 10 15 30

Total 17 21 37 75

Tabel 15: Egen tilvirkning

Tabel 15 viser, at der er 75 kriseramte selskaber, hvor revisor ikke har afgivet en modificeret påteg-

ning. Heraf er 29 årsregnskaber uden en modifikation af påtegningen og med negativ egenkapital. De

statsautoriserede har afgivet flest årsregnskaber uden en modificeret påtegning om going concern,

hvorimod de registrerede revisorer kun har afgivet 11 i de tilfælde, hvor selskaberne har været betegnet

som kriseramte. Dette betyder umiddelbart, at de registrerede revisorer har afgivet flere modificerede

påtegninger sammenlignet med de statsautoriserede revisorer. Dog kan man se ud fra tabel 12, som vi-

ser fordelingen af egenkapital, revisor og revisionspåtegning, at dette ikke er tilfældet, da 49 % af års-

regnskaber med negativ egenkapital, havde en modificeret påtegning om going concern, som var afgi-

vet af en statsautoriseret revisor.

Når vi kigger på årsregnskaber med positiv egenkapital, var 15 årsregnskaber revideret af en statsauto-

riseret revisor i forhold til 10 årsregnskaber, som var revideret at en registreret revisor.
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5.5. Påtegningsadfærd vs. Z-værdi

Vi har i tabel 17 fordelt selskaberne alt efter deres gruppering, baseret på den beregnede Z-værdi. Fordelingen af

grupperne er således:

Gruppe 1 = Z værdi > -20

Gruppe 2 = -7 > Z værdi > -20

Gruppe 3 = -0,2 > Z værdi > -7

Gruppe 4 = Z værdi > -0,2

Dette betyder umiddelbart, at de første tre grupper er dem, som vi i løbet af afhandlingen har klassifice-

ret som kriseramte, hvorimod gruppe 1 er klassificeret som ej i krise. Tabel 16 er fordelt på revisor,

going concern modifikationer og grupperingerne. Tabellen viser sammenhæng mellem påtegningsad-

færden og den beregnede Z-værdi ud fra ovennævnte grupperinger. Man kan se, at der er 202 ud af 243

selskaber, som er kriseramte, svarende til 83 %. Som nævnt tidligere, viser tabellen, at der er 34 % af

selskaberne, hvor revisor har afgivet en påtegning uden modifikation, selvom 24 % af disse selskaber

var klassificeret som kriseramte.
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Revisor Revisortype
Going concern
modifikationer

1 2 3 4 I alt

Fravalgt revi-
sion

Ej revisor Ingen 2,1 % 2,1 % 2,9 % 2,1 % 9,1 %

Fravalgt revi-
sion Total

2,1 % 2,1 % 2,9 % 2,1 % 9,1 %

RR Andre

Forbehold 1,2 % 0,4 % 2,1 % 0,4 % 4,1 %

Forbehold+supl. 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

Ingen 0,8 % 1,6 % 6,2 % 5,3 % 14,0 %

Supplerende 4,5 % 2,1 % 4,1 % 0,8 % 11,5 %

RR Total 7,0 % 4,1 % 12,3 % 6,6 % 30,0 %

SR

4 store

Forbehold 2,5 % 0,4 % 1,6 % 0,4 % 4,9 %

Ingen 0,8 % 2,1 % 3,7 % 0,8 % 7,4 %

Supplerende 1,6 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 4,9 %

Andre
Forbehold 3,3 % 2,1 % 2,1 % 0,8 % 8,2 %

Ingen 2,1 % 2,1 % 4,5 % 4,5 % 13,2 %

Supplerende 3,7 % 4,5 % 12,3 % 1,6 % 22,2 %

SR Total 14,0 % 12,8 % 25,9 % 8,2 % 60,9 %

I alt 23,0 % 18,9 % 41,2 % 16,9 % 100,0 %

Tabel 16: Egen tilvirkning

Graf 1 viser opdelingen af selskaber med og uden en modificeret påtegning, hvor vi har frasorteret de

selskaber, som har fravalgt revision. Vi har således beregnet andelen af de modificerede påtegninger i

procent per gruppe, for at se udviklingen af de modificerede påtegninger i forhold til hinanden. Vi vil

ud fra graf 1 se på, om fordelingen af påtegningsadfærden ændrer sig i forhold til Z-værdien.
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Graf 1: Egen tilvirkning

I gruppe 1 har 82 % af selskaberne en modificeret påtegning, mod 28 % for gruppe 4. Grafen viser, at

kurven med de modificerede påtegninger falder i takt med, at selskabernes Z-værdi bliver bedre, hvil-

ket er en indikation på, at nøgletal har vægtet meget under revisionen. Dette betyder umiddelbart, at der

er en klar sammenhæng mellem graden af Z-værdien og revisors påtegningsadfærd.

Gruppe 4 viser de ikke kriseramte selskaber, hvor revisor i 28 % af tilfældene har afgivet en modifice-

ret påtegning, hvilket betyder, at revisor naturligvis ikke kun har baseret deres revision af going con-

cern på nøgletal, men også andre handlinger. Disse andre handlinger har således medført, at revisor har

afgivet en modificeret påtegning om going concern.

Vi har i graf 2 vist sammenhæng mellem revisortyper og påtegning i forhold til selskabernes Z-værdi.

Grafen viser samme tendens, som i graf 1, hvor der er flest modificerede påtegninger ved de mest kri-

seramte selskaber og færrest ved de ikke kriseramte selskaber.
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Graf 2: Egen tilvirkning

Grafen viser, at der ikke er væsentlige store afvigelser mellem typer, når vi ser på de mest kriseramte

selskaber. Dette giver en god indikation af, at revisorerne, uanset virksomhed og type, lægger vægt på,

at de økonomiske nøgletal er med til at vurdere going concern i selskaberne.

5.6. Delkonklusion

I kapital 5 har vi udarbejdet analyser og gennemgået problemstillinger omkring going concern samt på-

tegningsadfærden i årsregnskaberne på baggrund af vores datagrundlag. Vi har i kapitlet analyseret vo-

res data på overordnet niveau, analyse af going concern og krise, samt kigget på påtegningsadfærden i

forhold til Z-værdien.

Ud fra vores analyse fremgår det, at 75 % af selskaberne, som er gået konkurs, har haft et negativt re-

sultat, hvor over halvdelen af disse selskaber også samtidigt havde en negativ egenkapital. Ud af de 243

selskaber var 71 % anpartsselskaber. Samtidig har vores analyse vist, at over 90 % af disse selskaber er

gået konkurs minimum 6 måneder efter balancedagen. Ud af de 90 %, som er gået konkurs over 6 må-

neder fra balancedagen, er 70 af disse selskaber gået konkurs mellem 6-9 måneder efter balancedagen.

De statsautoriserede revisorer har revideret dobbelt så mange af disse årsregnskaber som de registrere-

de revisorer, svarende til henholdsvis 61 % og 30 %. Resten af årsregnskaberne har fravalgt revision.
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Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at 106 selskaber er gået konkurs uden, at årsregnskabet har væ-

ret modificeret med et forbehold eller supplerende oplysning om going concern. Dette må siges at være

en meget stor andel af de i alt 243 selskaber, som er gået konkurs. Når vi sammenligner påtegningsad-

færden mellem de statsautoriserede og registrerede revisorer, kan vi konkludere, at de statsautoriserede

i højere grad afgiver årsregnskab med en modificeret påtegning. Dette afspejler sig ved, at 34 % af de

148 selskaber, som er revideret af statsautoriserede revisorer, har afgivet en blank påtegning, hvorimod

det for de registrerede revisorer er gældende i 47 % af tilfældene. Yderligere har vores analyse vist, at

de andre statsautoriserede revisorer oftest har tendens til at afgive en påtegning med modifikation om

going concern i forhold til de statsautoriserede revisorer fra et af de 4 store revisionshuse. Mens de re-

gistrerede revisorer sjældent afgiver en påtegning med modifikation om going concern i forhold til de

statsautoriserede revisorer.

Vi har analyseret Z-værdier på de 243 årsregnskaber på baggrund af data fra de seneste aflagte årsregn-

skaber. Vi kan ud fra Z-værdierne konkludere, at 83 % af selskaberne burde have haft en modificeret

påtegning om going concern og ikke kun 56 %, som tilfældet er i de analyserede årsregnskaber. Yderli-

gere kan vi konkludere, at 75 af de 202 kriseramte selskaber er afgivet med en påtegning uden en modi-

fikation om going concern. Det skal dog siges, at de selskaber, som vi har klassificeret som mest krise-

ramt, er ca. 80 % påtegnet med en modifikation om going concern. Vi kan derfor konkludere, at der er

sammenhæng mellem Z-værdien og påtegningsadfærden. Vi mener dog, at det er bekymrende, at om-

kring 20 % af de mest kriseramte selskaber ikke har en modificeret påtegning, selvom Z-værdien indi-

kerer, at selskabet er i krise.

Det kan konkluderes, at der ved væsentlig usikkerhed om going concern ikke i tilstrækkelig grad tages

forbehold eller supplerende oplysning. Ud fra vores analyse har det vist, at de statsautoriserede og regi-

strerede revisorer næsten er lige ”dårlige” til at udarbejde den rigtige påtegning på årsregnskaberne.
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6. Analyse af revisionspåtegning

6.1. Indledning

Vi vil i dette kapitel foretage kvalitativ analyse af revisionspåtegninger på de konkursramte selskaber.

Kapitel 6 er en fortsættelse af de to foregående kapitaler. Vi vil med udgangspunkt i de fastsatte krav til

revisionspåtegningen vedrørende going concern, som er gennemgået i kapitel 3, foretage vores analyse

af revisionspåtegningerne. For at vurdere kvaliteten af revisionspåtegningerne, har vi gennemgået

samtlige årsregnskaber med påtegninger, der var modificeret med enten et forbehold, en supplerende

oplysning eller begge dele om going concern. På baggrund af revisionspåtegningerne, har vi vurderet

hvorvidt vi mener, at revisionspåtegningen lever op til lovens krav.

Indledningsvis vil vi analysere revisionspåtegninger med supplerende oplysning om going concern,

herunder vurdere om den supplerende oplysning burde have været et forbehold, vurdere kvaliteten af

de supplerende oplysninger samt gennemgå eksempler på revisionspåtegninger med supplerende op-

lysning om going concern. Herefter vil vi analysere revisionspåtegninger med forbehold om going con-

cern, herunder vurdere kvaliteten af forbeholdet, vurdere om konklusionen har været tilpasset korrekt

til forbeholdet samt vurdere kvaliteten af konklusionen. Yderligere vil vi gennemgå eksempler på revi-

sionspåtegninger med forbehold om going concern.

6.2. Supplerende oplysning contra forbehold?

Vi har gennemgået samtlige af de regnskaber, hvor revisor har givet supplerende oplysning omkring

going concern og vurderet, om den supplerende oplysning er i overensstemmelse med erklæringsbe-

kendtgørelsen, erklæringsvejledningen samt IAS 570 eller om de supplerende oplysninger efter vores

opfattelse burde have været forbehold.

I henhold til lovgivningen skal revisor afgive en supplerende oplysning om going concern, såfremt re-

visor på baggrund af sin revision er enig med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne om den fortsatte

drift og vigtige begivenheder eller forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at

fortsætte driften. ISA 570 afsnit 18 og 19 beskriver, hvilke krav der er til ledelsens beskrivelse. Dog er
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kravene ikke særligt detaljerede, hvorfor det vil være revisors subjektive vurdering, om ledelsens be-

skrivelse er fyldestgørende, og dermed om der skal gives en supplerende oplysning eller et forbehold.

Efter vores opfattelse mangler lovreguleringen en præcisering af retningslinjer for, hvornår ledelsen har

beskrevet usikkerhederne om den fortsatte drift, vigtige begivenheder eller forhold, som kan rejse bety-

delig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I vores analyse har vi derfor anvendt vores

subjektive vurdering af, hvad en fyldestgørende beskrivelse som minimum bør indeholde i forhold til,

om den supplerende oplysning er korrekt.

Til vurdering af om den supplerende oplysning burde have været et forbehold, har vi taget udgangs-

punkt i ISA 570 afsnit 18, som beskriver følgende kriterier, som begge skal være opfyldt for, at der kan

være tale om en supplerende oplysning. Revisor skal fastslå, om regnskabet:

a) på fyldestgørende måde beskriver de vigtige begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig

tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften samt den daglige ledelses planer for at håndtere

disse begivenheder eller forhold, og

b) klart oplyser, at der er en væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller forhold, som kan rejse

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og at virksomheden derfor muligvis

vil være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale

drift.

I de tilfælde hvor ledelsen kun har angivet, at den fortsatte drift er betinget af, at selskabets indtjening

kan forbedres, har vi ikke accepteret dette som en fyldestgørende redegørelse af usikkerheder omkring

den fortsatte drift. Hvilket betyder, at vi i disse tilfælde har vurderet, at revisor burde have afgivet en

revisionspåtegning med forbehold. I afsnit 6.3.2 har vi gennemgået nogle af de supplerende oplysnin-

ger, hvor vi mener, der burde have været et forbehold.

Når revisor skal vurdere, om der skal medtages en supplerende oplysning eller forbehold om going

concern, er det ikke kun ledelsens beskrivelse af usikkerhederne, men også alle fundne forhold gennem

den udførte revision. Da vi ikke har adgang til revisorernes arbejdspapirer, men kun de offentliggjorte



Page 80 of 117

årsrapporter, har vi foretaget vores analyse på baggrund af revisionspåtegningen, ledelsens beskrivelser

samt årsrapporten som helhed. Vi kan derfor ikke udelukke, at revisor igennem sin revision har konsta-

teret forhold, der kan retfærdiggøre en anden vurdering end vores.

6.3. Analyse af de supplerende oplysninger vedrørende going concern

Ud af de 243 årsrapporter, vi har gennemgået, var 94 forsynet med revisionspåtegning med supplerende

oplysning om going concern. Vi har analyseret de 94 revisionspåtegning efter de kriterier, vi har opstil-

let i det foregående afsnit. Vi har i lighed med vores øvrige analyser valgt at foretage analyserne på

baggrund af hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgivet revisionspåtegningen, da vi ønsker at

analysere, om der er forskel på kvaliteten afhængig af hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgi-

vet revisionspåtegningen. Datagrundlaget89 viser, hvilke supplerende oplysninger om going concern, vi

har godkendt, samt hvilke vi mener, der burde have været et forbehold90.

Burde den supplerende oplysning
have været et forbehold

ja % Nej % I alt %

4 store 3 25 % 9 75 % 12 100 %

Andre statsautoriserede 6 11 % 48 89 % 54 100 %

Statsautoriserede i alt 9 14 % 57 86 % 66 100 %

Registrerede revisorer 12 43 % 16 57 % 28 100 %

Total 21 22 % 73 78 % 94 100 %

Tabel 17: Egen tilvirkning

Tabel 17 viser fordelingen mellem statsautoriserede og registrerede revisorer samt fordelingen mellem

de 4 store revisionsvirksomheder og resten. I alt har vi analyseret 94 revisionspåtegninger med supple-

rende oplysning omkring going concern. Ud fra de 94 supplerende oplysninger har vi vurderet, at i 21

tilfælde burde revisor have taget et forbehold, da beskrivelsen af usikkerhederne ikke har været til-

strækkelig, eller da der slet ikke har været nogen beskrivelse af usikkerhederne91. I de resterende 73 re-

89
Bilag 4

90
Eksempler på supplerende oplysninger som burde have været et forbehold er gennemgået i afsnit 6.3.2.

91
Bilag 4



Page 81 of 117

visionspåtegninger har vi vurderet, at beskrivelsen af usikkerhederne har været tilstrækkelig ud fra de

kriterier, vi har opstillet i afsnit 6.2.

Vi kan på baggrund af vores analyse konstatere, at der er fejl i over femtedel af revisionspåtegningerne,

hvor den supplerende oplysning burde have været et forbehold. En fejlprocent på 22% er efter vores

vurdering for høj, da omverdenens forventninger til revisor er, at de agerer som offentlighedens tillids-

repræsentant. Det må derfor forventes, at revisor er i stand til at påtegne årsrapporterne med revisions-

påtegningen, som lever op til lovreguleringen. Erklæringsbekendtgørelsen definerer ikke klart, hvornår

revisor skal give et forbehold eller en supplerende oplysning om going concern, hvorfor det delvist er

på revisors professionelle skøn.

Det er forventeligt, at vi i visse tilfælde ikke ville være enige med den underskrivende revisor. Dette

kan efter vores vurdering ikke forklare hele fejlmarginen på 22%, hvorfor en del af revisionspåtegnin-

gerne er decideret forkerte. Vi kan konstatere, at revisor ikke tager forbehold i tilstrækkelig grad, når

der er konstateret væsentlige usikkerheder om fortsat drift. Yderligere viser vores analyse, at der er stor

forskel på, om det er en statsautoriseret eller registreret revisor. I 43% af tilfældene, hvor det er en regi-

streret revisor, der har underskrevet påtegningen, burde den supplerende oplysning have været et for-

behold, mens det kun er i 14% af tilfældene, hvor det er en statsautoriseret revisor.

Den store fejlmargin er med til at vildlede regnskabsbrugerne, da de vil kunne læse en årsrapport uden

forbehold, men med en supplerende oplysning, hvor der henvises til en beskrivelse af væsentlige usik-

kerheder vedrørende fortsat drift, som enten er svagt formuleret eller ikke er til stede. Dette er bekym-

rende, da revisor med sin supplerende oplysning skal oplyse regnskabsbrugerne om, at de i forbindelse

med deres revision har konstateret forhold, der skaber usikkerhed om forhold, der kan påvirke selska-

bets fortsatte drift. Når denne beskrivelse mangler eller ikke er til stede, har regnskabsbrugeren ikke

mulighed for at vurdere selskabets økonomiske situation på tilfredsstillende vis.

I forbindelse med vores analyse har vi konstateret, at alle årsrapporterne er aflagt på revisors brevpapir.

Efter vores erfaring fra revisorbranchen hjælper revisor ofte med at udarbejde beskrivelser til ledelses-

beretningen og noterne. I de tilfælde, hvor selskaberne ikke selv aflægger årsrapporten, må det efter vo-
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res opfattelse være en skærpende omstændighed, da revisor har assisteret med regnskabsudarbejdelsen,

selvom ledelsen har ansvaret for årsrapporten92. Man kan undre sig over ledelsens beskrivelse af usik-

kerhederne omkring going concern i de tilfælde, hvor vi har konstateret, at dette ikke er beskrevet sene-

re.

Vi må alt andet lige antage, at revisorerne har vurderet, at beskrivelsen af væsentlige usikkerheder om

fortsat drift har været fyldestgørende, da der ikke er taget forbehold. Alternativt har revisorerne ikke

den fulde forståelse af, hvornår der skal afgives et forbehold eller en supplerende oplysning om going

concern. Det kunne også være et kompromis mellem revisor og ledelsen, hvor ledelsen ikke ønsker et

forbehold i regnskabet, og revisor gerne vil beholde selskabet som kunde.

Som tidligere nævnt, er det vores vurdering, at en del af forklaringen ligger i, at lovgivningen ikke op-

stiller klare retningslinjer for, hvornår de væsentlige usikkerheder omkring fortsat drift er beskrevet til-

strækkeligt. Det beror derfor på en subjektiv vurdering fra revisors side, om ledelsens redegørelse er

fyldestgørende.

I 43% af tilfældene har vi konstateret, at de registrerede revisorer har afgivet en supplerende oplysning

i stedet for et forbehold. Dette betyder, at i næsten hvert andet regnskab, hvor en registreret revisor har

afgivet en supplerende oplysning omkring going concern, burde det have været et forbehold, hvilket må

siges at være bekymrende, da revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. En fejlmargin på

43% er efter vores vurdering meget højt og tyder på, at der er et generelt problem hos de registrerede

revisorer. Dette kan være med til at svække den samlede tiltro til de registrerede revisorer samt resten

af revisionsbranchen.

Det er ikke umiddelbart muligt at komme med en forklaring på baggrund af vores analyse, hvorfor

fejlmargin er så stor for de registrerede revisorer. Hvis vi dog alligevel skal prøve at komme med en

forklaring, kan det skyldes, at de registrerede revisorer tit er at finde i de små revisionsselskaber, hvor

mulighederne for efteruddannelse og opfølgning på ny lovgivning ikke er den samme som i de større

revisionsselskaber, hvor der typisk er særskilte afdelinger, som står for kvalitetskontrollen og efterud-
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dannelsen. Hvis man kigger på revisortilsynets kvalitetskontrol for 201293, kan man se, at det primært

er små revisionsselskaber med under 10 revisorer, som får påtale med fornyet kontrol eller indbringelse

for revisornævnet.

Statsautoriserede revisorer har i 14% af tilfældene afgivet supplerende oplysninger i stedet for et forbe-

hold. Sammenlignet med de registrerede revisorer er dette niveau væsentlig bedre. Den lavere fejlmar-

gin skyldes, at de statsautoriserede revisorer er bedre til at afgive en modificeret påtegning vedrørende

going concern eller at de er bedre til at rådgive deres klienter om, at regnskabet skal indeholde en fyl-

destgørende beskrivelse i de tilfælde, hvor der er væsentlige usikkerheder omkring fortsat drift. Det er

også vores vurdering, at de statsautoriserede typisk har større kunder end de registrerede revisorer og

derfor vil der sandsynligvis være mere kompetence i ledelsen hos de statsautoriserede revisorers kun-

der. Der er dog stadig plads til forbedring, da hver syvende supplerende oplysning burde have været et

forbehold.

I vores analyse er de statsautoristerede revisorer opdelt i to grupper, de 4 store samt andre statsautorise-

rede. De 4 store revisionsselskaber har i 25% af tilfældene afgivet en supplerende oplysning vedrøren-

de going concern, som burde have været et forbehold, mens det kun er 11% af tilfældene for de andre

statsautoriserede revisorer. Det skal siges, at der er en større statistisk usikkerhed forbundet med de 4

store, da de 4 store kun i 12 tilfælde havde afgivet en supplerende oplysning omkring going concern

mod de andre statsautoriserede revisorer, hvor der er 54 tilfælde. Dette betyder, at vores vurdering af

den supplerende oplysning vægter væsentligt højere blandt de 4 store i forhold til de andre statsautori-

serede revisorer. Med forbehold for den statistiske usikkerhed indikerer vores analyse, at de andre

statsautoriserede revisorer er bedre til at vurdere, om der skal afgives en supplerende oplysning eller et

forbehold.

På baggrund af vores analyse har vi ikke kunnet konstatere en konkret årsag til, at de andre statsautori-

serede revisorer er bedre til at afgive en korrekt påtegning vedrørende going concern i forhold til de 4

store. Som nævnt ovenfor, kan en del af forklaringen ligge i den statistiske usikkerhed, da en ændring i

et ja til et nej i tabel 17 for de 4 store vil rykke procentandelen 8 procentpoint. Derfor ville en større
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stikprøvestørrelse for de 4 store måske minimere forskellen mellem de 4 store og de andre statsautori-

serede.

Vi kan dermed konkludere, at de andre statsautoriserede revisorer er bedst til at afgive en supplerende

oplysning om going concern, mens de 4 store og de registrerede revisorer i henholdsvis 25% og 43% af

tilfældene afgiver en supplerende oplysning, som burde være have været et forbehold. Fejlmarginen

hos de andre statsautoriserede revisorer ligger over, hvad man kunne forvente, mens de 4 store og de

registrerede revisorer ligger langt over, hvad der er acceptabelt. Reguleringsgrundlaget er uklart, og at

en del er overladt til revisors subjektive vurdering om ledelsens beskrivelse af væsentlige usikkerheder

er fyldestgørende og dermed om der skal gives en supplerende oplysning eller et forbehold.

6.3.1. Eksempler på supplerende oplysninger der burde have været et forbehold

Vi vil i dette afsnit gennemgå eksempler på supplerende oplysninger, som efter vores vurdering burde

have været et forbehold. Vi vil redegøre for, hvorfor vi har vurderet, at de supplerende oplysninger

burde have været et forbehold.

Nedenfor har vi gengivet et uddrag på en supplerende oplysning fra den uafhængige revisors påtegning,

som vi har vurderet, burde have været et forbehold.

”Supplerende oplysninger vedrørende regnskabsmæssige forhold

Der tages forbehold for going concern, idet selskabets fortsatte drift er fuldt afhængig af rådighed over

den nødvendige likviditet, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er givet tilsagn om fra Middelfart

Sparekasse.

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan beregnes udskudt skat af fremfør bart underskud, da der er tvivl

om selskabets fortsatte drift.”94
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Som det fremgår af ovenstående supplerende oplysning, har revisor direkte skrevet, at der skal tages

forbehold for going concern. Ovenstående formulering er i direkte strid med, hvad revisor mener. Vi

mener derfor, der burde være taget et forbehold i stedet for en supplerende oplysning.

Revisor skal som minimum henvise til ledelsens beskrivelse af usikkerheder omkring den fortsatte

drift, da det er ledelsens opgave at beskrive usikkerhederne i ledelsesberetningen og i en note til regn-

skabet. I ledelsesberetningen har ledelsen beskrevet usikkerhederne meget kort og ikke særlig fyldest-

gørende efter vores mening. Yderligere er usikkerhederne omkring fortsat drift ikke omtalt i noten no-

get sted i regnskabet. Dette er godt eksempel på, hvordan revisor ikke skal udforme sin påtegning og er

efter vores mening i direkte strid på erklæringsbekendtgørelsen, hvilket højst sandsynligt vil medføre

en indbringelse for revisornævnet og formentlig en bøde.

I nedenstående eksempel mener vi til gengæld, at revisor har udformet den supplerende oplysning kor-

rekt set i sammenhæng med ledelsens omtale i noten.

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysninger i note 1, hvori ledelsen redegør for væsentlig

usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Usikkerheden henføres til, at opnåelse af budget-

tet for 2012 er afhængig af indgåelse af nye kontrakter med eksisterende såvel som nye kunder. Ledel-

sen forventer, at budgettet for 2012 opnås og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet un-

der forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.”95

”Note 1 - Going concern

Forudsætning for at de for 2012 opstillede mål og udarbejdede bugetter kan realiseres, er, at der lø-

bende indgås nye kontrakter med eksisterende og nye kunder. Der forventes for 2012 et negativt resul-

tat, men positiv likviditet. Likviditeten i selskabet er stram og et tilstrækkeligt kapitalberedskab er i høj

grad afhængig af opfyldelsen af en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ikke opfyldes

helt eller delvist, kan dette få en negativ indflydelse på selskabets fremtidige aktiviteter, driftsresultat

samt økonomiske situation. Selskabets forventninger til 2012 er derfor behæftet med usikkerhed.
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Såfremt forudsætningerne for forventninger til 2012 ikke opfyldes helt eller delvist, vil selskabet have

behov for yderligere driftskreditter eller anden tilførsel af kapital i løbet af 2012 for at kunne oprethol-

de et tilstrækkeligt kapitalberedskab. Ledelsen følger likviditetsudviklingen nøje og vurderer løbende

behov for de nødvendig tilpasninger for at sikre positiv likviditet i 2012, og bestyrelsen vurderer såle-

des at selskabets kapitalberedskab for de kommende 12 måneder er tilstrækkelig til dækning af det lø-

bende kapitalbehov. Resultatforventningerne og dermed det fremtidige likviditetsberedskab er dog som

ovenfor behæftet med usikkerhed.”96

Ovenstående er et godt eksempel på, hvordan ledelsen detaljeret kan beskrive usikkerheder og risici,

der er forbundet med selskabets fortsatte drift. Den supplerende oplysning bevidner om, at revisor er

enig i ledelsens beskrivelse omkring usikkerheder og har derfor korrekt henvist til ledelsens beskrivelse

i note 1. Dette eksempel viser, hvordan revisor altid bør udforme den supplerende oplysning omkring

going concern samt hvor vigtigt det er, at ledelsens beskrivelse af usikkerhederne omkring den fortsatte

drift er så detaljeret som muligt. Det er vores vurdering, at dette eksempel i høj grad lever op til de for-

ventninger, man bør have til revisor.

Det sidste eksempel vi vil gennemgå i dette afsnit, ligger i gråzonen for, om den supplerende oplysning

burde have været et forbehold.

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er usikkerhed om selskabets evne til

at fortsætte driften, medmindre kapitalejerne tilføre kapital til den fortsatte drift. Vi henviser i øvrigt til

ledelsesberetningens afsnit om selskabets kapitalforhold og forventninger til fremtiden.”

”Kapitalforhold og forventninger til fremtiden

Balancesummen udgør t.kr. 1.751 og egenkapitalen udgør t.kr.4.594 pr. 31. december 2011.
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Selskabet er derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i Selskabslovens § 119. Ledelsen har aflagt

årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.97

Selskabet forventer et væsentlig forbedret resultat i 2011. Egenkapitalen forventes reetableret via den

fremtidige drift.”98

I ovenstående eksempel har revisor modificeret påtegning med en supplerende oplysning omkring fort-

sat drift. Revisor skriver i den supplerende oplysning, at selskabets evne til at fortsætte driften er betin-

get af, at selskabets kapitalejere tilfører kapital til at fortsætte driften. Denne oplysning er ikke omtalt i

den supplerende oplysning, som udelukkende beskriver, at selskabet er omfattet af kapitaltabsbestem-

melserne i Selskabsloven § 119 og at selskabet forventer at reetablere egenkapitalen via den fremtidige

drift. Ledelsen har ikke beskrevet den usikkerhed, som revisor omtaler i den supplerende oplysning.

Idet revisor ikke har taget forbehold, må det anses, at revisor er enig i ledelsens valg af regnskabsprin-

cip og at ledelsen ligeledes har overvejet usikkerhederne omkring going concern. Vi mener derfor, at

ledelsen burde have omtalt usikkerhederne i ledelsesberetningen. Såfremt ledelsen havde omtalt usik-

kerhederne i ledelsesberetningen, ville den supplerende oplysning have været tilstrækkelig. Men da det-

te ikke er tilfældet, burde revisor have taget forbehold, da revisor ser en usikkerhed for fortsat drift af

selskabet, som ledelsen ikke har beskrevet. Det er derfor ikke nok blot at henvise til ledelsesberetnin-

gen, da usikkerhederne ikke er beskrevet.

6.4. Kvalitetsmæssig gennemgang af supplerende oplysninger om going concern

Vi har i tidligere afsnit set på supplerende oplysninger, som vi mente, burde have været et forbehold. I

den forbindelse konstaterede vi, at en stor del af de konkursramte selskaber var afgivet med en supple-

rende oplysning omkring going concern. Vi vil derfor i dette afsnit gennemgå kvalitet af de suppleren-

de oplysninger om going concern.

Revisor skal give supplerende oplysning om going concern, når:
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1. revisor er enig med ledelsen omkring valg af going concern som regnskabsprincip og omtalen af

usikkerhed er tilstrækkeligt beskrevet i regnskabet

2. revisor er enig med ledelsen om, at going concern ikke er valgt som regnskabsprincip99

Nedenfor har vi angivet de formelle krav, som revisor skal overholde for, at den supplerende oplysning

lever op til revisionsstandarden:

a) medtage oplysningen umiddelbart efter konklusionen i revisors erklæring

b) bruge overskriften "supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet" eller anden passen-

de overskrift

c) i den supplerende oplysning indsætte en tydelig henvisning til det forhold, der fremhæves, samt til

det sted i regnskabet, hvor der kan findes relevante oplysninger, der beskriver forholdet fuldt ud

d) anføre, at revisors konklusion ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er fremhævet

(jævnfør afsnit A3-A4).100

Ud over ovenstående krav skal den supplerende oplysning være skrevet i et sprog, der er let forståeligt

for regnskabsbrugeren. Hvis den supplerende oplysning opfylder disse krav, har vi godkendt den sup-

plerende oplysning. Vi har i forbindelse med vores analyse konstateret, at der i en del af de supplerende

oplysninger, er tab af selskabskapital og usikkerhed om fortsat drift, sammendraget i samme supple-

rende oplysning. Dette har vi valgt at acceptere, da der kan argumenteres for en vis sammenhæng. For

at vi har godkendt dette, er det en forudsætning, at de formelle krav til den supplerende oplysning har

været overholdt.

Vi har i afsnit 6.3 gennemgået, om den supplerende oplysning skulle have været et forbehold. I denne

analyse har vi udelukkende vurderet den kvalitetsmæssige del af den supplerende oplysning. Vi har

derfor ikke i denne del af analysen taget stilling til, om den supplerende oplysning burde have været et

forbehold.
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6.5. Analyse af kvaliteten på supplerende oplysninger om going concern

Ud af de 243 årsregnskaber, vi har gennemgået, er 96 af revisionspåtegningerne modificeret med en

supplerende oplysning omkring going concern. Vi har gennemgået de 96 revisionspåtegninger for at

vurdere kvaliteten af den supplerende oplysning. På baggrund af vores datagrundlag, jævnfør bilag 5,

har vi vurderet hvilke supplerende oplysninger, som vi har godkendt og hvilke der ikke er godkendt.

Yderligere viser bilag 5, hvilke revisorer som har afgivet den supplerende oplysning.

Vi har på baggrund af de opstillede kriterier i afsnit 6.4 analyseret revisionspåtegninger med en supple-

rende oplysning omkring going concern. Analysen er i lighed med tidligere foretaget ud fra hvilken ty-

pe revisionsvirksomhed, der har afgivet revisionspåtegningen modificeret med en supplerende oplys-

ning.

Vi vil med vores analyse se, om der kan konstateres en forskel i kvaliteten alt afhængig, at hvilken type

revisionsvirksomhed der har afgivet revisionspåtegningen. Da vores analyse udelukkende har til formål

at analysere de enkelte typer revisionsvirksomheders kvalitet i forbindelse med afgivelse af suppleren-

de oplysninger, har vi derfor valgt at se bort fra de selskaber, hvor revisionen er fravalgt.

Tabel 18 viser resultatet af vores analyse på baggrund af de gennemgåede revisionspåtegninger. Af ta-

bellen fremgår det, at 28 ud af 83 supplerende oplysninger omkring going concern ikke har levet op til

de opstillede kriterier101, hvorfor vi ikke har accepteret formuleringen af den supplerende oplysning.

Denne fejlmargin svarer til 29% af de samlede afgivne revisionspåtegninger med supplerende oplys-

ning omkring going concern.
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Korrekt formulering af supple-
rende oplysning?

Ja % Nej % I alt %

4 store 11 92 % 1 8 % 12 100 %

Andre statsautoriserede 41 75 % 14 25 % 55 100 %

Statsautoriserede i alt 52 78 % 15 22 % 67 100 %

Registrerede revisorer 16 55 % 13 45 % 29 100 %

Total 68 71 % 28 29 % 96 100 %

Tabel 18: Egen tilvirkning

Vi har tidligere beskrevet de lovmæssige krav102 til en supplerende oplysning, hvorfor vi finder det

overraskende, at hele 29% af de afgivne revisionspåtegninger med supplerende oplysning om going

concern, ikke lever op til de lovmæssige krav.

Vi har i forbindelse med vores analyse konstateret, at de to hyppigste fejl skyldes, at den supplerende

oplysning er placeret under en forkert overskrift eller sammenfattet med andre supplerende oplysninger

eller at der ikke henvises til ledelsens redegørelse af usikkerhederne. Yderligere har vi i enkelte tilfælde

konstateret, at den supplerende oplysning omtalte et forbehold eller at revisionspåtegningen både inde-

holdte et forbehold og en supplerende oplysning omkring going concern. I afsnit 6.6.1 har vi gennem-

gået eksempler på supplerende oplysninger om going concern, som har levet op til vores kriterier eller

som ikke har levet op til vores kriterier.

Efter vores vurdering er de formelle krav til udformningen af den supplerende oplysning tydeligt be-

skrevet i Erklæringsbekendtgørelsen samt ISA 706. Yderligere udsender FSR jævnligt revisionsudtalel-

ser omkring udformningen af modificerede påtegninger. Derfor mener vi også, at en fejlmargin på

29%, som vi har konstateret, er langt over hvad, man skal forvente af de registrerede og statsautorisere-

de revisorer. I tabel 18 fremgår, at der er stor forskel på, hvem der har afgivet revisionspåtegningen

med supplerende oplysning om going concern.

De statsautoristerede revisorer fra de 4 store revisionshuse står for klart de færreste fejl. I 1 ud af 12 til-

fælde var den supplerende oplysning forkert udformet, svarende til 8%, mens de øvrige statsautorisere-
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de revisorer fejlmargin udgør 22%. De registrerede revisorer står for klart de fleste fejl. I 45% af tilfæl-

de kunne vi ikke acceptere den supplerende oplysning. Dette svarer til, at næsten hver anden supple-

rende oplysning om going concern afgivet af en registreret revisor er forkert udformet.

De statsautoriserede revisorers fejlmargin på 8%, svarende til en forkert udformet supplerende oplys-

ning, må anses for at være acceptabelt. Det kan formentligt aldrig helt undgås, at der vil blive lavet fejl,

men interne kvalitetssikringer kan dog medvirke til at minimere disse mest muligt.

Anderledes ser det dog ud for de øvrige statsautoriserede og registrerede revisorer, hvor vi konstaterede

fejl i henholdsvis hver fjerde og hver anden revisionspåtegning med supplerende oplysning om going

concern. Dette er efter vores vurdering alt for højt. En fejlmargin i denne størrelse kan ikke blot henfø-

res til enkelte tilfælde, men indikerer derimod, at de øvrige statsautoriserede og registrerede revisor har

et generelt kvalitetsproblem, som denne del af branchen bør have ekstra fokus på.

6.5.1. Eksempler på korrekt formuleret supplerende oplysning om going concern

Vi vil i dette afsnit gennemgå eksempler på supplerende oplysninger om going concern, som vi ikke

mener, har levet op til vores kriterier opstillet i afsnit 6.4. Vi vil redegøre for, hvorfor vi mener, at den

supplerende oplysning ikke er udarbejdet korrekt. Samtidig vil vi fremhæve, hvilke overvejelser vi har

gjort os i vores gennemgang af påtegningerne med supplerende oplysning om going concern. Nedenfor

har vi gengivet en supplerende oplysning, afgivet af en statsautoriseret revisor, som vi mener, ikke er

udarbejdet i overensstemmelse med reglerne:

”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det påvirker vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er usikkerhed om, hvorvidt kapi-

talberedskabet er tilstrækkeligt til at fortsætte driften. På baggrund af den aflægger ledelsen årsrap-

porten under forudsætning af fortsat drift.”103

Ovenstående supplerende oplysninger indeholder mange rigtige elementer. Blandt andet er den supple-

rende oplysning medtaget korrekt i et afsnit for sig selv under overskriften ”Supplerende oplysninger
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CVR nr. 20 29 55 38 – Cuma A/S, side 2



Page 92 of 117

vedrørende forhold i regnskabet.” Endvidere er den supplerende oplysning placeret korrekt efter kon-

klusionen. Herudover oplyser revisor ingen nye informationer, som ikke er omtalt i årsrapporten. Der

hvor vi mener, at den supplerende oplysning ikke er udarbejdet korrekt, skyldes, at der i den suppleren-

de oplysning ikke henvises til ledelsens omtale af usikkerhederne. Samtidig har ledelsen kun beskrevet

usikkerhederne om going concern i ledelsesberetningen. På dette grundlag har vi ikke accepteret den

supplerende oplysning. Denne fejl er en af de mest typiske fejl, vi har konstateret i forbindelse med vo-

res gennemgang af supplerende oplysninger.

Det andet eksempel, som vi har valgt at gennemgå, er en supplerende oplysning afgivet af en registreret

revisor:

”Supplerende oplysninger

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selska-

bets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note 5 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indevæ-

rende er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærende lån til finansiering af driften og de nødvendi-

ge investeringer i de førstkommende år, men at det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive

opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virk-

somhedens fortsatte drift.”104

Når man læser ovenstående supplerende oplysning, ser det umiddelbart ud til, at den er udarbejdet kor-

rekt. Men går man mere i dybden, kan man se, at den supplerende oplysning næsten ikke overholder

kravene. Man kan diskutere, om overskriften til den supplerende oplysning er korrekt. Jævnfør ISA 706

afsnit 7, skal den supplerende oplysninger vedrørende going concern medtages under overskriften

”supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet” eller anden passende overskrift, mens Er-

klæringsbekendtgørelsen siger, at den supplerende oplysning om going concern skal medtages under

overskriften ”supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet. På baggrund heraf mener vi, at

overskriften er forkert.

Revisor henviser korrekt til ledelsens omtale af usikkerhederne i note 5, som vi har gengivet nedenfor:
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”Der forhandles pt. om det nuværende engagement, hvor der er stor usikkerhed om den fremtidige kre-

dit. Derfor skal der tages forbehold for selskabets fortsatte drift.”105

Dette strider direkte imod, at revisor har taget en supplerende oplysning om going concern, når der di-

rekte står, at der skal tages forbehold for selskabets fortsatte drift i noten. Yderligere kan man diskute-

re, om revisor ikke kommer med nye informationer i den supplerende oplysning i forhold til, hvad der

er omtalt i note 5.

I henhold til Erklæringsbekendtgørelsen § 5 skal den supplerende oplysning medtages i et særskilt af-

snit efter konklusionen. I ovenstående tilfælde er den supplerende oplysning medtaget før konklusio-

nen, hvilket strider direkte imod Erklæringsbekendtgørelsen.

Når man læser den samlede påtegning, vil man se, at påtegningen indeholder et forbehold om going

concern, hvilket også hænger sammen med omtalen i note 5. Vi mener derfor, at den supplerende op-

lysning er overflødig i påtegningen, da der er allerede er medtaget et forbehold om going concern i

regnskabet. Selvom påtegningen indeholder et forbehold, er der afgivet en ”blank” konklusion i påteg-

ningen. Dette er et skoleeksempel på, hvordan revisor ikke skal udarbejde sin påtegning. På baggrund

af ovenstående forhold har vi ikke kunne acceptere den supplerende oplysning.

Afslutningsvis vil vi fremhæve et eksempel på en korrekt udarbejdet revisionspåtegning med supple-

rende oplysning om going concern.

”Supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1 om selskabets

og koncernens likviditet og økonomiske forhold. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at

forudsætninger til budget for regnskabsåret 2012 herunder finansiering og likviditet kan indfries, og

har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.”106

105
CVR nr. 14 68 36 90 – Selskabet af 10. februar 2012 ApS, side 12

106
CVR nr. 72 41 90 14, Garant Tilst A/S, side 3



Page 94 of 117

Vi har valgt at fremhæve ovenstående supplerende oplysning, da den efter vores vurdering lever op til

kvalitetsmæssige krav, som er givet af ISA’erne og Erklæringsbekendtgørelsen. Helt efter bogen er den

supplerende oplysning om going concern medtaget i et afsnit for sig under overskriften, som er givet af

Erklæringsbekendtgørelsen. Revisor skriver, at den supplerende oplysning ikke har påvirket konklusi-

on, hvilket er helt korrekt. Endvidere henviser revisor til ledelsens omtale af usikkerhederne om going

concern i note 1. Således sikrer revisor, at regnskabsbrugeren bliver gjort opmærksom på denne pro-

blemstilling. Revisor kommer ikke med nye informationer i den supplerende oplysning, som ikke er

omtalt i ledelsens redegørelse af usikkerhederne om going concern. Såfremt revisor kommer med nye

informationer, burde revisor have taget forbehold i stedet.

6.6. Påtegninger med forbehold omkring going concern

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder ingen standardformulering, når revisor skal tage forbehold for

going concern i årsrapporten. Til gengæld indeholder erklæringsbekendtgørelsen nogle generelle krav,

som revisor skal overholde i forbindelse med formulering af forbeholdet. Disse krav er som følger:

 Forbeholdet skal begrundes. Begrundelsen skal være en del af forbeholdet og skal give modtageren

en klar forståelse af årsagen til forbeholdet.

 Forbeholdet skal indeholde den beløbsmæssige indvirkning af forholdet på regnskabet, hvor det er

muligt.

I vores analyse af årsrapporterne med forbehold om going concern har vi vurderet kvaliteten af forbe-

holdet samt vurderet, om forbeholdet lever op til kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Af de 43 års-

rapporter vi har gennemgået, hvor der har været taget forbehold for going concern, er årsrapporterne af-

lagt efter principperne om going concern. Ifølge erklæringsbekendtgørelsen skal der tages forbehold i

nedenstående tilfælde:
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Figur 5107

Ud fra figur 5 har vi opstillet nedenstående kriterier, som har dannet udgangspunkt for, om vi har vur-

deret forbeholdet omkring going concern for korrekt:

 At forbeholdet er begrundet og giver modtageren en klar forståelse af årsagen

 At det klart fremgår af påtegningen, om det er en afkræftende konklusion eller konklusion med for-

behold

Såfremt forbeholdet i de gennemgåede årsrapporter har overholdt ovenstående kriterier, har vi accepte-

ret revisionspåtegningen. I første del af analysen har vi kun fokuseret på den kvalitetsmæssige del af

påtegningsadfærden. Vi har dermed ikke taget stilling til, om forbeholdet har været korrekt eller ej.

I forbindelse med gennemgangen af forbeholdet har vi også foretaget en kvalitetsmæssig analyse af,

om revisor har tilpasset konklusionen korrekt i forhold til forbeholdet. Vi har opstillet nedenstående

kriterium for, om konklusionen har været tilpasset korrekt i forhold til forbeholdet:

 At konklusionen stemmer med det afgivne forbehold

107
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I denne del af analysen vurderer vi, om revisor har afgivet en korrekt konklusion med forbehold, når

ledelsens omtale af usikkerheden har været utilstrækkelig eller om der er afgivet en afkræftende kon-

klusion, såfremt ledelsen har anvendt forkert regnskabsprincip.

6.7. Analyse af kvaliteten af forbehold og konklusion for going concern

Ud af de 243 årsrapporter, som vi har gennemgået, var 43 forsynet med en revisionspåtegning med for-

behold om going concern. Datagrundlaget viser, hvilke forbehold om going concern vi har godkendt og

hvilke vi ikke har godkendt108. Ud fra de opstillede kriterier i afsnit 6.6 har vi analyseret forbeholdet og

konklusionen i påtegninger. Vi har i lighed med vores analyse af supplerende oplysninger109 valgt at fo-

retage analyse ud fra hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgivet påtegningen, således at vi kan

analysere, om der er forskel på kvaliteten alt afhængig af revisionsvirksomhed.

Vi har yderligere inddelt vores analyse i registrerede og statsautoriserede revisionsvirksomheder i stil

med vores analyse af supplerende oplysninger110. Herefter har vi opdelt de statsautoriserede i to under-

grupper, 4 store og andre statsautoriserede. Vi ønsker herigennem at analysere, om der er forskel på

kvaliteten alt afhængig af revisortype samt størrelse af statsautoriseret revisionsvirksomhed.

6.7.1. Kvalitetsmæssig analyse af forbehold omkring going concern

Vi har i tabel 19 opstillet resultaterne111 af vores gennemgang af revisionspåtegningerne med forbehold. Tabellen

viser fordelingen af godkendte og ikke godkendte forbehold.

108
Bilag 6

109
Afsnit 6.4.1

110
Afsnit 6.4.1

111
Bilag 6
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Korrekt forbehold? Ja % Nej % I alt %

4 store 11 92 % 1 8 % 12 100 %

Andre statsautoriserede 13 65 % 7 35 % 20 100 %

Statsautoriserede i alt 24 75 % 8 25 % 32 100 %

Registrerede revisorer 6 55 % 5 45 % 11 100 %

Total 30 70 % 13 30 % 43 100 %

Tabel 19: Egen tilvirkning

Af tabel 19 fremgår, at vi i 13 ud af 43 tilfælde ikke har accepteret forbeholdet ud fra de tidligere op-

stillede kriterier112, svarende til 30%. I 13 tilfælde har forbeholdet om going concern, efter vores me-

ning, ikke levet op til de krav, der stilles i erklæringsbekendtgørelsen. De typiske fejl, som vi har kon-

stateret i vores analyse, er, at forbeholdet har været dårligt formuleret. I de fleste tilfælde fremgår det

ikke tydeligt, om det er et forbehold eller revisor ikke nævner, hvad der er taget forbehold for. I afsnit

6.7 gennemgår vi nogle af de revisionspåtegninger, vi ikke mener, lever op til de gældende regler.

Erklæringsbekendtgørelsen beskriver efter vores mening tydeligt kravene til udformning af et forbe-

hold. FSR udsender med mellemrum udtalelser til udformning af modificeret påtegning, ligesom ISA

705 udelukkende omhandler kravene om modifikationer til konklusioner i den uafhængige revisors er-

klæring. Derfor mener vi, at alle revisorer har muligheder for at have et grundlæggende kendskab til,

hvad en modificeret påtegning, som minimum skal indeholde. Vi finder derfor en fejlmargin på 28%

for uacceptabel, selvom ISA 705 og erklæringsbekendtgørelsen ikke indeholder en standardtekst til

forbehold om going concern.

I tabel 19 kan man se, at der er væsentlig forskel på hvilken type revisor, der har afgivet en påtegning

med forbehold, som vi betegner ukorrekte. I 25% af tilfældene har påtegningen ikke været formuleret

korrekt, når det er de statsautoriserede revisorer, der har afgivet en påtegning med forbehold, mens det

for de registrerede revisorer er hele 45%. Yderligere kan man se, at der kun er fejl i 1 påtegning, der

har været afgivet af en statsautoriseret revisor fra en af de 4 store, hvorimod der for de øvrige statsauto-

riserede revisorer har været afgivet 20 påtegninger med forbehold, hvor der har været fejl i de 11.

112
Afsnit 6.6
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En fejlmargin på 45% hos de registrerede revisorer er uacceptabelt og vidner om et generelt problem

hos de registrerede revisorer. De primære fejl, vi har konstateret, er, at forbeholdet har været dårligt

formuleret, og det har ikke været tydeligt, om det har været en konklusion med forbehold eller en af-

kræftende konklusion. Forbehold, hvor det ikke tydeligt fremgår, om det er et forbehold med konklusi-

on eller en afkræftende konklusion, har nok ikke den store betydning for regnskabsbrugeren, da forbe-

holdet er beskrevet. Derimod vil forbehold, som er dårligt formuleret, have en større betydning for

regnskabsbrugeren, da det risikeres, at revisorernes budskab ikke opfanges. Dette kan være katastrofalt

for en kommende investor.

Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at der er store forskelle på de tre typer af revisorer. Vi

kan dog ikke sige noget omkring årsagerne til dette. Vi kan derimod konkludere, at de registrerede re-

visorer står for uacceptabel stor andel af forkerte forbehold, mens de andre statsautoriserede revisorer

har for mange fejl efter vores mening. De 4 store skiller sig ud, da vi kun har konstateret 1 fejl i deres

forbehold. Årsagen til dette kan være mange, men den mest sandsynlige årsag er nok, at de 4 store har

bedre interne kvalitetssikringsfunktioner, herunder opdaterede faglige databaser, hvori de nyeste krav

altid er opdaterede. Hvorimod de mindre revisionsvirksomheder er det højst sandsynlig overladt til den

enkelte revisor, at holde sig opdateret på de formelle krav til udformning af revisionspåtegninger, sam-

tidig har de ikke mulighed for at have samme interne kvalitetssikringsfunktioner som i de 4 store revi-

sionsvirksomheder. Dette retfærdiggør dog ikke den store fejlmargin, som vi har konstateret for de re-

gistrerede revisorer og til dels hos de øvrige statsautoriserede revisorer, da alle revisorer altid skal

overholde gældende lovgivning, standarder og øvrig god revisorskik.

6.7.2. Kvalitetsmæssig analyse af konklusioner i revisionspåtegninger med forbehold

Vi har i tabel 20 opstillet resultaterne113 af vores gennemgang af revisionskonklusionerne. Tabellen viser forde-

lingen af godkendte og ikke godkendte konklusioner i henhold til kravene samt vores opstillede kriterier gen-

nemgået i afsnit 6.6.

113
Bilag 6
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Korrekt konklusion? Ja % Nej % I alt %

4 store 11 92% 1 8% 12 100%

Andre statsautoriserede 13 65% 7 35% 20 100%

Statsautoriserede i alt 24 75% 8 25% 32 100%

Registrerede revisorer 5 45% 6 55% 11 100%

Total 29 67% 14 33% 43 100 %

Tabel 20: Egen tilvirkning

På baggrund af vores analyse har vi konstateret fejl i 14 ud af 43, hvor konklusionen ikke var tilpasset

korrekt til forbeholdet, hvilket svarer til en fejlmargin på 33%. En fejlmargin på 33% finder vi totalt

uacceptabel, da det i erklæringsbekendtgørelsen og ISA 705 klart er defineret, hvad revisor skal skrive i

sin konklusion, når påtegningen er modificeret med et forbehold. Derfor burde det ikke give revisor ud-

fordringer i forhold til at tilpasse konklusionen til forbeholdet.

Revisor har i 9 ud af 14 tilfælde afgivet en konklusion med forbehold, hvor det skulle have været en af-

kræftende konklusion. Andre fejl, vi har konstateret i vores analyse, er, at revisor i tre tilfælde har afgi-

vet en ”blank” konklusion, selvom der er givet forbehold i påtegningen og i to tilfælde har afgivet en

afkræftende konklusion, hvor det burde have været en konklusion med forbehold. Det fremgår tydeligt

i vejledningen til erklæringsbekendtgørelsen, at revisor skal afgive en konklusion med forbehold, når

ledelsen har beskrevet usikkerheder omkring going concern og revisor er enige med ledelsen om at af-

lægge regnskabet efter going concern, hvilket er tilfældet i begge situationer.

I lighed med vores analyse af forbehold er der store forskelle på fejlmarginen afhængig af hvilken type

af revisor, der har afgivet konklusionen. Af tabel 20 fremgår det, at hver fjerde gang en statsautoriseret

revisor afgiver en påtegning med forbehold, er konklusionen ikke tilpasset forbeholdet. Det kan dog

ses, at de 4 store kun i et tilfælde har afgivet en forkert konklusion, hvorfor de øvrige statsautoriserede

revisorer står for 7 fejl, svarende til en fejlmargin på 35%. De registrerede revisorer har i 6 tilfælde af-

givet en forkert tilpasset konklusion, svarende til 55%. Altså tegner de registrerede revisor sig for 6 ud

af de i alt 14 konstaterede fejl, svarende til 43%.
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Vi kan dermed konstatere, at i mere end hver anden påtegning, der afgives af en registreret revisor, er

konklusionen ikke tilpasset forbeholdet, hvorimod de andre statsautoriserede revisorer afgiver en for-

kert tilpasset konklusion hver tredje gang. En fejlmargin af denne størrelse er uacceptabel og vidner om

et generelt problem blandt de registrerede revisorer og de andre statsautoriserede revisorer. Som tidli-

gere nævnt, er teksten til konklusionen givet i ISA 705, hvorfor revisor blot skal vælge den rigtige for-

mulering i forhold til i forbeholdet. Til sammenligning har de 4 store i vores analyse afgivet en forkert

konklusion, hvilket må siges at være acceptabelt. Efter vores vurdering er der tid til, at dele af branchen

ser indad og indser, at der er alvorligt brug for forbedringer. Da der er tale om standardtekster, givet af

ISA 705, må det forventes, at de registrerede og andre statsautoriserede revisorer kan få deres fejlmar-

gin ned på samme niveau som de statsautoriserede revisorer fra de 4 store.

Efter vores vurdering er det store antal af fejl bekymrende. Som offentlighedens tillidsrepræsentant

forventes det, at revisorer lever op til en vis standard, hvorfor det store antal fejl er med til at undermi-

nere tilliden til revisionsbranchen. Som regnskabsbruger er det essentielt, at man kan sammenligne

regnskaber og påtegninger, hvorfor det er yderst vigtigt, at tilliden til revisionsbranchen er intakt. Det

er dermed kritisabelt, at vi har konstateret et så stort antal fejl. Ydermere er det chokerende, at vi ek-

sempelvis har konstateret, at der i en årsrapport er afgivet en påtegning med forbehold for going con-

cern, men samtidig er afgivet en ”blank” konklusion.

6.8. Eksempler på revisionspåtegninger med forbehold for going concern

Vi vil i dette afsnit gennemgå eksempler på revisionspåtegninger med forbehold om going concern,

som ikke har levet op til vores kriterier. Vi vil redegøre for, hvorfor vi har vurderet, at forbeholdene ik-

ke har levet op til vores kriterier. Samtidig vil vi fremhæve, hvilke overvejelser vi har gjort os i vores

analyse af påtegninger med forbehold. Nedenfor har vi gengivet et forbehold, afgivet af en registreret

revisor, som vi mener ikke lever op til kravene:

”Forbehold
Egenkapitalen er tabt, men ledelsen arbejder på at finde en løsning for at sikre den fremtidige drift.”114

114
CVR nr. 32 88 37 29, Want2Bowl Taastrup ApS, side 2.
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Efter vores vurdering fremgår det ikke tydeligt, hvad der tages forbehold for samt hvilket forbehold,

der er tale om. Revisor skal i sit forbehold have en underoverskrift med, hvor der klart står, om det er

en konklusion med forbehold, afkræftende konklusion eller manglende konklusion. Denne underover-

skrift mangler. Revisor nævner, at egenkapitalen er tabt, men at egenkapitalen er tabt, er ikke ensbety-

dende med at selskabet har going concern-problemer. Da ledelsen ikke har beskrevet de væsentlige

usikkerheder omkring selskabets evne til at fortsætte driften, er det revisors pligt at tage forbehold, som

der korrekt er gjort i dette tilfælde. Dog har revisor undladt at beskrive de væsentlige usikkerheder om

selskabets evne til at fortsætte driften. Afslutningsvis burde revisor have taget stilling til, om ledelsens

valg af regnskabsprincip er korrekt.

Efter vores vurdering overholder forbeholdet ikke de formelle krav, som er defineret i erklæringsbe-

kendtgørelsen og ISA 705. Yderligere er det ikke klart, hvilket forbehold der er tale om samtidig med,

at det ikke er klart, hvad de væsentlige usikkerheder ved going concern er. På baggrund heraf har vi ik-

ke godkendt forbeholdet.

I samme revisionspåtegning har vi ikke godkendt konklusionen. Nedenstående er et uddrag af konklu-

sionen:

”Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2011…”115

Revisor har i påtegningen taget forbehold for going concern, men har ikke tilpasset konklusionen. Vi

antager, at revisor i sit forbehold har været enig i ledelsens valg af regnskabsprincip. Da ledelsen ikke

har beskrevet de væsentlige usikkerheder om going concern og er enig i valg af regnskabsprincip, skal

revisor lave en konklusion med forbehold. I dette tilfælde har revisor afgivet en ”blank” konklusion,

hvilket er helt forkert. På baggrund heraf har vi ikke kunnet godkende konklusionen. Ovenstående er et

godt eksempel på, hvordan revisor kan vildlede regnskabsbrugeren, da der ikke er sammenhæng mel-

lem forbehold og konklusion.

115
CVR nr. 32 88 37 29, Want2Bowl Taastrup ApS, side 2.
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I nedenstående eksempel er påtegningen afgivet af en statsautoriseret revisor. Efter vores vurdering er

valget af forbehold forkert.

”Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af afsnittet ”udvikling i

året” i ledelsesberetningen, er det en forudsætning for selskabet at der findes en samlet løsning på sel-

skabets finansiering samt det fremsatte krav fra SKAT. Selskabets ledelse undersøger fortsat mulighe-

derne for en samlet løsning. Selskabet har ikke været i stand til at fremlægge dokumentation for finan-

siering af den fortsatte drift. Vi tager derfor forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsæt-

ning af fortsat drift. Årsrapporten burde være aflagt efter realisationsprincippet, hvilket efter vores

skøn ville reducere resultat og egenkapital væsentligt.”116

Denne påtegning er afgivet af en statsautoriseret revisor fra PWC. Efter vores vurdering overholder

forbeholdet alle formelle krav, som er defineret i erklæringsbekendtgørelsen og ISA 705. Revisor har

valgt et forbehold med grundlag for konklusion med forbehold, hvilket betyder, at revisor skal være

enig med ledelsens valg af regnskabsprincip, men ikke mener, at ledelsen har beskrevet de væsentlige

usikkerheder om going concern. I dette tilfældet er de væsentlige usikkerheder om going concern be-

skrevet i årsrapporten, hvorfor revisor har valgt et forkert forbehold. Yderligere skriver revisor i forbe-

holdet, at han er uenig med ledelsens valg af regnskabsprincip. Revisor mener, at årsrapporten burde

være aflagt efter realisationsprincippet. I henhold til erklæringsbekendtgørelsen skal revisor afgive en

afkræftende konklusion, såfremt revisor er uenig i valget af regnskabsprincip. På baggrund af ovenstå-

ende kan vi ikke godkende forbeholdet. Revisor burde have afgivet et forbehold med grundlag for af-

kræftende konklusion.

I dette tilfælde har vi heller ikke kunnet godkende konklusionen, da revisor har tilpasset konklusionen

til sit forbehold. Konklusionen burde have været en afkræftende konklusion i stedet for en konklusion

med forbehold.

116
CVR nr. 15 26 72 32, A/S 384/96 af 28.10.2011, side 3
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6.9. Delkonklusion

Vi har i dette kapitel analyseret kvaliteten af revisorernes påtegningsadfærd. Vi har analyseret om revi-

sorerne afgiver forbehold og supplerende oplysning om going concern i overensstemmelse med gæl-

dende standarder, lovgivning og god revisorskik. Vi har i vores analyse inddelt revisorerne i to katego-

rier, statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Yderligere er de statsautoriserede revisorer

inddelt i to underkategorier, de 4 store og andre statsautoriserede revisorer.

I den første del af vores analyse, har vi gennemgået alle revisionspåtegninger med supplerende oplys-

ninger om going concern, om den supplerende oplysning burde have været et forbehold. Analysen har

vist, at der i alt har været afgivet 94 supplerende oplysninger med going concern. I 21 tilfælde har vi

vurderet, at den supplerende oplysning burde have været et forbehold, svarende til 22%. Efter vores

mening, er en fejlprocent på 22% alt for høj, da revisor skal kunne skelne mellem en supplerende op-

lysning og et forbehold. Den hyppigste fejl vi har konstateret er, at de væsentlige usikkerheder om

going concern ikke har været beskrevet tilstrækkeligt i årsrapporten.

Vi kan på denne baggrund konkludere, at der ikke bliver taget tilstrækkelig med forbehold, når de væ-

sentlige usikkerheder ikke er beskrevet tilstrækkeligt i årsrapporten. Dog kan vi konstatere, at det er de

registrerede revisorer, som trækker fejlprocenten op, da vi har vurderet, at den supplerende oplysning i

43% af tilfældene burde have været et forbehold. Dette finder vi total uacceptabel og vidne om et stort

problem blandt de registrerede revisorer. Yderligere har vi konstateret, at alle årsrapporterne er udar-

bejdet på revisors eget brevpapir. Dette må efter vores vurdering være en skærpende omstændighed, da

vores erfaring af revisionsbranchen viser, at i de tilfælde, hvor årsrapporten er aflagt på revisors brev-

papir, har revisor i de fleste tilfælde udarbejdet beskrivelserne i årsrapporten.

I forbindelse med den kvalitetsmæssige analyse af de supplerende oplysninger kan vi konkludere, at

fejlprocenten er overraskende høj. Vi har konstateret fejl i 29% af de supplerende oplysninger. Analy-

sen viser, at der er stor forskel mellem de registrerede og statsautoriserede revisorer. Statsautoriserede

revisorer fra de 4 store har en samlet fejlprocent på 8%, svarende til 1 fejl. Dette må siges, at være ac-

ceptabel og på et forventeligt niveau. Resten af de statsautoriserede revisorer har vi konstateret fejl i



Page 104 of 117

hver fjerde supplerende oplysning. Dette mener vi, er uacceptabel og overraskende højt. Vi mener der-

for, at Erhvervsstyrelsen skal have ekstra fokus på denne del af revisionsbranchen for, at sikre, at de

øvrige statsuautoriserede revisorer overholder gældende lovgivning i forbindelse med afgivelse af sup-

plerende oplysning om going concern.

Vi har konstateret fejl i 45% af de supplerende oplysninger afgivet af registrerede revisorer. Dette er

alarmerede højt og vidne om, at der er brug for yderligere regulering på området. Yderligere bør Er-

hvervsstyrelsen foretage øget kontrol af de registrerede revisorer samt sikre, at de registrerede revisorer

får den efteruddannelse der er behov for. Det bør yderligere overvejes, om de registrerede revisorer har

de kompetencer der skal til for at agere, som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Vores analyse af kvaliteten af de afgivne forbehold om going concern har vist, at i 30% af tilfældene

har forbeholdet ikke været korrekt udarbejdet. Vores analyse har igen vist, at der er stor forskel på de

tre kategorier. Tendensen er den samme som i forbindelse analysen af de supplerende oplysninger. De

statsautoriserede revisorer er klar bedst til at afgive et korrekt forbehold, mens de registrerede revisorer

klart flest fejl med en fejlmargin på over 45%.

Afslutningsvis har vi vores analyse gennemgået revisionspåtegningerne for, at se om revisor har formå-

et at tilpasse konklusionerne korrekt i forhold til den modificerede påtegning. Analysen har vist, at 33%

af konklusionerne ikke har været tilpasset korrekt. ISA 705 og Erklæringsbekendtgørelsen definere

klart, hvad revisor skal skrive i sin konklusion, hvorfor vi finder den høje fejlprocent overraskende og

uacceptabelt. Ligesom i vores analyser af supplerende oplysninger og forbehold, er der stor forskel på

hvem der har afgivet den fejlbehæftede konklusion. De statsautoriserede revisorer fra de 4 stor revisi-

onshuse har i 8% af tilfældene afgivet en fejlbehæftet konklusion, mens de øvrige statsautoriserede og

registrerede revisorer i henholdsvis 35% og 55% af tilfældene har afgivet en fejlbehæftet konklusion.
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7. Konklusion

Going concern-forudsætningen har i de senere år fået større og større opmærksomhed, hvilket er sket i

takt med den aktuelle økonomiske krise med likviditetsmangel og recession i de fleste lande. Krisen har

medført, at langt flere selskaber end normalt må forholde sig kritisk til, om de er berettiget til at aflæg-

ge årsrapporten under forudsætning af fortsat drift, og oplysninger i årsrapporten om f.eks. likviditetsri-

sici og selskabets finansieringsforhold eller andre usikkerheder i relation til going concern er tilstræk-

kelige til, at årsrapporten giver et retvisende billede.

Jf. ÅRL er going concern-forudsætning grundlæggende ved aflæggelse årsregnskabet. Det er vigtigt for

regnskabslæsere, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling samt resultat, da regnskabsbruger på baggrund af regnskabet skal træffe økonomiske be-

slutninger. Ledelsen har derfor stor interesse i, at regnskabet giver et retvisende billede, da det er dem,

der aflægger regnskabet og foretager vurdering af virksomhedens evne til at forsætte driften.

En revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og derfor skal det i årsregnskaberne dokumenteres, at

disse er blevet revideret og det skal tydeligt fremgå af revisionspåtegning og påtegningen skal være un-

derskrevet af en godkendt revisor. Erklæringsbekendtgørelsen samt revisionstandarderne ISA 700, 705

og 706 regulerer, hvad en revisionspåtegning skal indeholde. Revisor skal i påtegningen angive, hvilke

dele af regnskabet der er revideret samt hvilken periode og begrebsramme, der er gældende.

I påtegningen skal tydeliggøres ledelsens og revisors ansvar og den udførte revision. Såfremt der er

forhold, der giver anledning til forbehold, skal dette fremgå i et særskilt afsnit og revisor skal begrunde

sit forbehold for regnskabslæser, i tilfælde af at revisor vil gøre regnskabslæser opmærksom på forhold,

som ikke må have indflydelse på revisors konklusion. Derfor skal disse forhold oplyses i afsnittet ”sup-

plerende oplysninger”, som kommer lige efter revisors konklusion på regnskabet. Derfor er revisions-

påtegningen et meget vigtigt element i årsregnskabet, da den er det eneste kommunikationsredskab, re-

visor kan bruge til at informere regnskabslæser.

Der har i løbet af årene dannet sig en forventningskløft mellem regnskabslæser og revisor, og denne har

eksisteret på baggrund af, at der har været en manglende forventningsafstemning mellem de to parter.
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Forventningskløften mellem regnskabslæser og revisor opstår i forbindelse med, hvad regnskabslæser

forventer, at revisor skal i forhold til det arbejde, som en revisor udfører. Undersøgelser har vist, at en

af årsagerne til, at forventningskløften opstår, er manglende lovgivning og begrænsninger i revisors

kommunikationsmulighed, samt regnskabsbrugers manglende forståelse af kravene, som revisoren er

underlagt ved udførelse af sit arbejde.

Det er ledelsens ansvar i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet at foretage en vurdering af sel-

skabets evne til at forsætte driften. Vurderingen skal dække en periode af minimum 12 måneder. Som

udgangspunkt vil et selskab vælge going concern som anvendt regnskabsprincip, medmindre ledelsen

vurderer andet. Revisor skal i denne forbindelse opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at going concern

kan anvendes som regnskabsprincip. Revisor skal vurdere, om der eksisterer en usikkerhed omkring

going concern-forudsætningen og skal ligeledes afgive sin konklusion efter dette. I vores data er samt-

lige selskaber gået konkurs indenfor denne 12 måneders periode, hvilket tyder på, at revisor ikke har

opnået et tilstrækkeligt og egnet bevis.

En revisor og regnskabsbruger skal i forbindelse med going concern vurdering have et godt kendskab

til selskabet og dets omverden. Ved aflæggelse af årsregnskabet anvender selskabets ledelse regn-

skabsmæssige skøn og værdiansættelsesprincipper, som måske ikke ville have været anvendt i andre

selskaber, hvilket kan gøre regnskabet svært at sammenligne med andre selskaber i samme branche.

Det er derfor vigtigt, at se på selskabets nøgletal og deres historiske formåen. Udover at gennemgå sel-

skabets pengestrømsopgørelse for at se, hvor godt selskabet er til at oparbejde sin likviditet, vil en gen-

nemgang af selskabets soliditet kunne give en indikation af, hvorvidt selskabet er i stand til at indfri si-

ne fordringer.

Selskabets finansieringsforhold er et af de andre vigtige elementer, der skal være styr på. Når et selskab

ikke kan betale sine fordringer, når de forfalder til betaling, er der indikationer på going concern pro-

blemer. Ledelse og revisor skal vurdere selskabets finansieringsforhold og se, hvad der er til rådighed

samt hvilke risici der er for, at finansieringsfaciliteterne ændrer sig i fremtiden. Da vi befinder os i en

tid, hvor likviditeten i mange af selskaberne er meget stram, vil det også påvirke kredittiden, da kredi-
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torerne kan give en kortere kredittid. Kunderne kan samtidig også bede om længere kredittid og dette

kan være med til at skubbe et selskab i en forkert retning, hvor de udbetaler hurtigere til kreditorer, end

de får pengene opkrævet af debitorerne.

Af de 243 regnskaber, hvoraf 148 er revideret af en statsautoriseret revisor, har der været 106 selska-

ber, hvor der i regnskabet ikke har været modificeret med et forbehold eller supplerende oplysning om

going concern. I vores analyse har det vist sig, at de registrerede revisorer procentvis har afgivet 13%

flere regnskaber med en blank påtegning samt 9% færre med forbehold, når vi sammenligner med de

afgivne påtegninger fra de statsautoriserede revisorer. Ud fra analysen kan det tyde på, at registrerede

revisorer er mere tilbøjelige til at afgive en blank påtegning og mindre tilbøjelige til at afgive et regn-

skab med forbehold. Vores analyse viser blandt andet, at blandt de statsautoriserede revisorer, har

gruppen ”Andre” procentvis afgivet flere påtegninger med modifikationer vedr. going concern.

Ved vores gennemgang af Z-værdier på de 243 regnskaber har det vist sig, ud fra de beregnede Z-

værdier, at 83% af selskaberne burde have haft en modificeret påtegning vedr. going concern og ikke

kun 56%, som det er tilfældet, jf. tabel 8. Vi har således set sammenhængen på påtegningsadfærden i

forhold til Z-værdien. Graf 1 viser, at kurven med de modificerede påtegninger falder i takt med, at sel-

skabernes Z-zærdi bliver bedre, hvilket er en indikation på, at nøgletal har været vægtet meget under

revisionen. Umiddelbart ser vi en klar sammenhæng mellem graden af Z-værdien og revisors påteg-

ning.

Vores analyse har vist, at revisor har svært ved at vurdere, om den modificerede påtegning omkring

going concern skal være en supplerende oplysning eller forbehold. I 22% af de tilfælde, hvor der er af-

givet en supplerende oplysning omkring going concern, burde den supplerende oplysning have været et

forbehold. Samme tendens har vi set i forbindelse med vores analyse af den kvalitetsmæssige gennem-

gang af supplerende oplysninger og forbehold. Her har vi konstateret en fejlprocent på henholdsvis

29% og 30%. Fælles er, at det er de registrerede revisorer, der står for klart den største del af de konsta-

terede fejl.
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I forhold til vores analyse af, om revisor har tilpasset konklusionen korrekt i forhold til den modificere-

de påtegning, kan vi konstatere, at revisorerne i 33% af tilfældene ikke har tilpasset konklusionen kor-

rekt. Som ovenfor er det primært de registrerede revisorer, der ikke er i stand til at tilpasse konklusio-

nen korrekt. Dog har vi også konstateret, at de statsautoriserede revisorer, som ikke omfatter de fire

store, i 1/3 af tilfældene heller ikke har tilpasset konklusionen korrekt.

Vores analyser viser tydeligt, at der er behov for forbedringer på de afgivne revisionspåtegninger. Kva-

liteten af de afgivne påtegninger hos de registrerede revisorer ligger på et uacceptabel niveau i forhold

til de påtegninger, der er afgivet af de statsautoriserede revisorer. De største udfordringer revisorerne

har i forbindelse med afgivelsen af påtegningen er vurderingen af de væsentlige usikkerheder om going

concern i forhold til, om der skal afgives en supplerende oplysning eller forbehold. Da de nuværende

reguleringer og love ikke tilstrækkeligt beskriver, hvornår revisor skal tage forbehold eller supplerende

oplysning, bliver det derfor en vurdering af den enkelte revisor. Da revisor er offentlighedens tillidsre-

præsentant, er det derfor vigtigt, at de nuværende reguleringer og love på dette område bliver mere kla-

re, hvilket vil kunne hjælpe de registrerede revisor med at afgive en mere korrekt påtegning.
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8. Perspektivering

Revision af going concern i forbindelse med et selskabs regnskabsaflæggelse har altid været et vanske-

ligt revisionsområde. For de fleste selskaber med god indtjening og soliditet er revision af going con-

cern normalt ikke forbundet med større vanskeligheder eller risici. Revision af going concern er en

kombination af ledelsens aflagte budgetter, drøftelser med ledelsen og vores vurdering af, om hvorvidt

going concern er opfyldt, hvilket i det fleste selskaber med god likviditet er rimeligt nemt at vurdere.

Den fortsatte økonomiske krise med likviditetsmangel og recession har imidlertid medført, at der fort-

sat skal være stor opmærksomhed på dette forhold. Endvidere har visse bankers opsigelse af lån med

henblik på nedbringelse af balancen eller eksponeringen inden for visse brancher bevirket forstærket

fokus på, om virksomhedens bankgæld skal klassificeres som kort- eller langfristet – og en forøget

usikkerhed om konsekvenserne for going concern, såfremt virksomheden bliver mødt med et sådant

krav om førtidig opsigelse.

Den seneste tid er der skrevet flere artikler om revisor og revisors arbejde i forbindelse med going con-

cern. En del af disse artikler117 kritiserer revisors arbejde i forbindelse med going concern. Dette skal

dog ses i lyset af, at mange af regnskabsbrugerne ikke forstår eller ved, hvornår revisor skal oplyse om

going concern eller at revisor ikke skal opnå fuld sikkerhed, men høj grad af sikkerhed for, at regnska-

bet som helhed viser et retvisende billede. For at foretage den nødvendige vidensdeling med regn-

skabsbrugerne bør revisionsbranchen gøre brug af de erfaringer, de har fået i løbet af perioden med fi-

nanskrise. På denne måde vil revisionsbranchen skabe den nødvendige forståelse hos regnskabsbruger,

hvad going concern betyder, og hvordan going concern-vurderingen hænger sammen med en blank el-

ler modificeret påtegning. Dette bekræfter teorien om forventningskløften, da denne vidensdeling i hø-

jere grad vil ændre regnskabsbrugers opfattelse af, hvilken grad af sikkerhed der skal til og af begrebet

going concern.

117
Artikler er omtalt i afsnit 3.9
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For at imødegå regnskabsbrugernes behov for yderligere viden på dette område, kan revisionsbranchen

let udarbejde overskuelige vejledninger og notater for de væsentligste revisionsområder, så regnskabs-

brugeren igennem dette vil kunne få den nødvendige information.

Vi har i kapital 6 pointeret, at kravene ikke er særlige detaljerede, hvorfor det er revisors subjektive

vurdering, om ledelsens beskrivelse er fyldestgørende og dermed om der skal gives en supplerende op-

lysning eller et forbehold. Efter vores opfattelse mangler lovreguleringen en præcisering af retningslin-

jer for, hvornår ledelsen har beskrevet usikkerhederne om den fortsatte drift, vigtige begivenheder eller

forhold, som kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Denne problemstilling er FRC gået i gang med at implementere på baggrund af de anbefalinger, som

”Sharman Panel of Inquiry”, publicerede i juni 2012. Anbefalingerne forventes ifølge FRC at blive im-

plementeret i løbet af 2014118. Det skal dog siges, at dette forslag i første omgang kun omfatter Storbri-

tannien og Irland, men med det fokus der er på dette område, vil det med tiden brede sig til de andre

europæiske lande. Disse anbefalinger går på at ændre på følgende119:

 Guidance on Going Concern

 International Standards on Auditing

o ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

o ISA 570 Fortsat drift (Going Concern)

o ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab

Det overordnede formål med Sharman rapporten har været at udarbejde to sæt af krav for offentliggø-

relse af regnskabet, som vi har illustreret i nedenstående tabel120 21:

118
FRC – FRC raises the bar for risk management, November 2013, Press release

119
Deloitte – Need to know, FRC proposals on going concern: Implementing the recommendations of the Sharman Panel

120
Deloitte – Need to know, FRC proposals on going concern: Implementing the recommendations of the Sharman Panel
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Finansiel rapportering Ledelse

Informationer om going concern og

likviditets risici, som er nødvendige

for, at den finansielle rapportering

kan give et fair view, skal være op-

lyst og inkludere:

Ledelsesberetningen skal give informatio-

ner til aktionærerne om virksomhedens

økonomi og finansielle overlevelsesevne

og bestyrelsens forvaltning og styring:

Risici og usik-

kerheder

Alle materielle usikkerheder som re-

laterer sig til eller forhold, der kan

indikere tvivl om virksomhedens

going concern.

De informationer, som kræves om li-

kviditet, er beskrevet i IFRS 7.

Væsentlige solvens og likviditets risici, der

bliver identificeret:

 hvor væsentlig er trussel, som disse ri-

sici udgør og

 har disse risici ændret sig siden sidste

regnskab, hvis ja, er disse ændringer

forårsaget af ændringer i virksomhe-

dens forretning eller af andre årsager.

Overordnet

vurdering

Going concern-forudsætningen ikke

anvendes, et faktum. Baseret på den-

ne forudsætning er dette grundlaget

for udarbejdelse af regnskabet og op-

lyse om årsagen til, hvorfor virk-

somheden ikke kan betragtes som

going concern

En forklaring fra bestyrelsen på deres kon-

klusion på, at virksomheden er going con-

cern eller ikke going concern, baseret på

væsentlige solvens og likviditetsrisici, som

er blevet identificeret og hvordan disse ri-

sici er blevet håndteret.

Virksomhedens

styring

Bekræftelse på en robust going concern

vurdering er blevet taget:

 specifikke problemstillinger er taget i

betragtning

 bestyrelsens sikkerhed om deres vurde-

ring

 hvordan den forudsigelige fremtid er

blevet fastsat (kan være mere end 12

måneder).

Tabel 21: Egen tilvirkning
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Disse initiativer kan være med til at forbedre revisorernes arbejde og give det centrale ledelsesorgan

muligheder for at oplyse regnskabsbruger om de overvejelse, der har været i forbindelse med aflæggel-

se af årsregnskab, som er påtegnet med en modifikation om going concern.
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9. Kildefortegnelse

Forkortelser
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ISA – International Standards on Auditing

IAS – International Accounting Standards

ÅRL - Årsregnskabsloven
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FRC – Financial Reporting Council

Bøger

Ib Andersen (2006): Den skinbarlige virkelighed. Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave,
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Kim Füchsel, Martin Lunden og Ole Tjørnelund Thomsen (2010): Revisors skriftlige erklæringer. For-
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Lov nr. 468 af 17/06/2008 (Revisorloven)
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Bekendtgørelse nr. 385 af 17/04/2013 (Erklæringsbekendtgørelsen)
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ISA 705 Modifikationer til revisors erklæring på et regnskab

ISA 706 Supplerende oplysning i revisors erklæring på et regnskab

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger – sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 720 Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der indeholder regnskaber

ISA 800 Særlige overvejelser - revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelser med begrebs-

rammer med særligt formål

UR 2012-1 – Om revisors modifikationer til konklusionen 31-12-2011
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”Revisorbranchens påtegningsadfærd i perioden 1990-1997”, Henrik Andreassen og Jens Winther
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10. Bilagsoversigt

Bilag 1 – Oversigt over de 243 analyserede årsregnskaber

Bilag 2 – Regnskabstal vedrørende de 243 årsregnskaber

Bilag 3 – Regnskabsanalyse vedrørende Z-score

Bilag 4 – Burde den supplerende oplysning have været et forbehold

Bilag 5 – Korrekt formuleret supplerende oplysning
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Bilag 1 - Oversigt over de 243 analyserede årsregnskaber

SR = Statsautoristerede revisor
RR = Registrerede revisor
I/R = ikke relevant

1 31300177 2011 ApS 29-09-2012 31-12-2011 273 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

12 31177715 2011 ApS 29-09-2012 31-12-2011 273 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

16 32285791 2011 ApS 29-09-2012 31-12-2011 273 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

17 29630828 2011 ApS 29-09-2012 31-12-2011 273 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

31 10140358 2011 ApS 28-09-2012 31-12-2011 272 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

33 30728343 2011 ApS 28-09-2012 31-12-2011 272 4. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

39 72419014 2011 A/S 28-09-2012 31-12-2011 272 4. kvartal SR 4 store Supplerende Supplerende

62 28487770 2011 ApS 27-09-2012 31-12-2011 271 4. kvartal SR Andre Ingen Forbehold+supl

65 30516206 2011 ApS 27-09-2012 31-12-2011 271 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

66 31769043 2011 ApS 27-09-2012 31-12-2011 271 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

67 26109671 2011 ApS 27-09-2012 31-12-2011 271 4. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

71 21241393 2011 A/S 26-09-2012 31-12-2011 270 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

79 29686645 2011 ApS 26-09-2012 31-12-2011 270 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

80 28856407 2011 ApS 26-09-2012 31-12-2011 270 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

85 32061311 2011 ApS 25-09-2012 31-12-2011 269 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

86 26259711 2011 ApS 25-09-2012 31-12-2011 269 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

100 33150989 2010/11 ApS 22-09-2012 31-12-2011 266 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

101 25792548 2011 ApS 22-09-2012 31-12-2011 266 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

103 31770866 2011 ApS 22-09-2012 31-12-2011 266 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

104 28980124 2011 ApS 22-09-2012 31-12-2011 266 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

114 29154171 2011 ApS 22-09-2012 31-12-2011 266 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

117 10141982 2011 A/S 21-09-2012 31-12-2011 265 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

121 27624480 2011 ApS 21-09-2012 31-12-2011 265 3. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

124 25681509 2011 A/S 21-09-2012 31-12-2011 265 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

136 32303943 2011 ApS 21-09-2012 31-12-2011 265 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende
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137 26248043 2011 A/S 21-09-2012 31-12-2011 265 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

144 33152132 2010/11 A/S 20-09-2012 30-09-2011 356 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

149 14334947 2011 ApS 20-09-2012 31-12-2011 264 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

151 33266189 2010/11 ApS 20-09-2012 31-12-2011 264 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

162 27506445 2011 ApS 19-09-2012 31-12-2011 263 3. kvartal SR 4 store Forbehold Forbehold+supl

163 30718380 2010/11 ApS 19-09-2012 30-09-2011 355 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

183 30986547 2011 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

185 33241879 2010/11 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal SR 4 store Forbehold Supplerende

188 32668291 2011 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

191 27441394 2010/11 ApS 18-09-2012 30-09-2011 354 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

194 32839835 2010/11 APS 18-09-2012 30-09-2011 354 4. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

196 27124445 2011 A/S 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

205 24225984 2011 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

207 29441847 2011 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

209 29691606 2011 ApS 18-09-2012 31-12-2011 262 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

216 18285347 2011 A/S 15-09-2012 31-12-2011 259 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

217 32472737 2010/11 ApS 15-09-2012 30-09-2011 351 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

222 27065570 2010/11 A/S 15-09-2012 30-09-2011 351 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

225 29777055 2011 A/S 14-09-2012 31-12-2011 258 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

226 32072720 2011 ApS 14-09-2012 31-12-2011 258 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

229 30193911 2011 A/S 14-09-2012 31-12-2011 258 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

230 27100686 2011 A/S 14-09-2012 31-12-2011 258 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

232 12704143 2011 ApS 14-09-2012 31-12-2011 258 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

236 26051800 2011 A/S 13-09-2012 31-12-2011 257 3. kvartal SR 4 store Forbehold Supplerende

240 32827187 2011 ApS 13-09-2012 31-12-2011 257 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

243 26850894 2011 ApS 13-09-2012 31-12-2011 257 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

254 10090628 2011 ApS 12-09-2012 31-12-2011 256 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

255 32271391 2010/11 ApS 12-09-2012 30-09-2011 348 4. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold+supl

259 28991479 2010/11 ApS 12-09-2012 30-09-2011 348 4. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

268 29407762 2011 ApS 11-09-2012 31-12-2011 255 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

276 32281796 2011 ApS 11-09-2012 31-12-2011 255 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

280 32082564 2011 ApS 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal SR 4 store Supplerende Supplerende

281 32667996 2011 ApS 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

282 27603610 2011 A/S 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

283 33500955 2011 A/S 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen
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284 33255098 2010/11 ApS 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

287 19774376 2011 A/S 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

289 29444285 2011 A/S 08-09-2012 31-12-2011 252 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

291 33772394 2011 ApS 07-09-2012 31-12-2011 251 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

294 32294669 2010/11 ApS 07-09-2012 30-09-2011 343 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

295 28970730 2011 A/S 07-09-2012 31-12-2011 251 3. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

297 33585969 2011 ApS 06-09-2012 31-12-2011 250 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

301 32470939 2011 ApS 06-09-2012 31-12-2011 250 3. kvartal RR Andre Forbehold Supplerende

311 25831888 2011 ApS 06-09-2012 31-12-2011 250 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

313 32781144 2010/11 ApS 05-09-2012 30-09-2011 341 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

317 16626902 2010/11 ApS 05-09-2012 30-09-2011 341 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

321 21402249 2011 A/S 05-09-2012 31-12-2011 249 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

322 17611046 2010/11 ApS 05-09-2012 30-11-2011 280 4. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

324 31617529 2011 A/S 04-09-2012 31-12-2011 248 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

325 30825292 2011 A/S 04-09-2012 31-12-2011 248 3. kvartal SR 4 store Forbehold Forbehold+supl

327 13199590 2011 A/S 04-09-2012 31-12-2011 248 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

328 29780633 2011 ApS 04-09-2012 31-12-2011 248 3. kvartal SR Andre Forbehold Forbehold

334 32470785 2011 ApS 04-09-2012 31-12-2011 248 3. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

335 33366728 2010/11 A/S 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

337 29804125 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

338 10142539 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

340 11979602 2011 A/S 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

341 26554608 2011 A/S 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR 4 store Supplerende Supplerende

343 31052629 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal RR Andre Forbehold Forbehold

345 28122683 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

347 30831632 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

348 10918944 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

350 21481580 2011 A/S 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR Andre Supplerende Forbehold

356 32776302 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

357 32776396 2011 ApS 01-09-2012 31-12-2011 245 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

358 16814504 2011 ApS 31-08-2012 31-12-2011 244 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

359 31278279 2011 ApS 31-08-2012 31-12-2011 244 3. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

360 31278368 2011 ApS 31-08-2012 31-12-2011 244 3. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

384 31632560 2011 ApS 30-08-2012 31-12-2011 243 3. kvartal RR Andre Forbehold Forbehold+supl

386 27010709 2011 A/S 30-08-2012 31-12-2011 243 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende
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392 32556337 2011 ApS 30-08-2012 31-12-2011 243 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

393 29936757 2011 ApS 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

396 30088352 2011 ApS 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

400 27928714 2011 ApS 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

401 26359783 2011 ApS 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

402 27925731 2011 ApS 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

405 31619041 2011 A/S 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

406 28150482 2011 A/S 29-08-2012 31-12-2011 242 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

409 19892298 2011 ApS 28-08-2012 31-12-2011 241 3. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

410 30547489 2010/11 A/S 28-08-2012 30-09-2011 333 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

412 33638833 2011 ApS 28-08-2012 31-12-2011 241 3. kvartal SR Andre Forbehold Forbehold

416 30813898 2011 ApS 28-08-2012 31-12-2011 241 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

417 26128188 2011 A/S 28-08-2012 31-12-2011 241 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

427 33379382 2011 ApS 28-08-2012 31-12-2011 241 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

429 31944821 2011 ApS 25-08-2012 31-12-2011 238 3. kvartal SR Andre Supplerende Forbehold

435 32945023 2010/11 ApS 25-08-2012 30-09-2011 330 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

436 33076177 2010/11 ApS 25-08-2012 30-09-2011 330 4. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

437 25955471 2011 A/S 25-08-2012 31-12-2011 238 3. kvartal SR 4 store Forbehold Supplerende

439 16909874 2010/11 A/S 25-08-2012 30-09-2011 330 4. kvartal SR Andre Ingen Forbehold

448 33370733 2010/11 ApS 24-08-2012 31-12-2011 237 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

459 30730798 2011 ApS 24-08-2012 31-12-2011 237 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

468 32259596 2010/11 A/S 23-08-2012 30-09-2011 328 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

473 30364856 2011 ApS 22-08-2012 31-12-2011 235 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

475 33263074 2010/11 ApS 22-08-2012 31-12-2011 235 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

478 21255572 2011 ApS 22-08-2012 31-12-2011 235 3. kvartal SR Andre Supplerende Forbehold

494 27099238 2010/11 A/S 22-08-2012 30-09-2011 327 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

509 25942256 2011 ApS 18-08-2012 31-12-2011 231 3. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

525 20295538 2011 A/S 18-08-2012 31-12-2011 231 3. kvartal SR Andre Supplerende Forbehold+supl

536 33069944 2010/11 ApS 18-08-2012 31-12-2011 231 3. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

539 25647017 2010/11 ApS 18-08-2012 30-09-2011 323 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

542 28135661 2011 ApS 17-08-2012 31-12-2011 230 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

545 33252420 2010/11 ApS 17-08-2012 31-12-2011 230 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

546 30711874 2011 ApS 17-08-2012 31-12-2011 230 3. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold+supl

547 29795398 2011 ApS 17-08-2012 31-12-2011 230 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

548 33584938 2011 ApS 17-08-2012 31-12-2011 230 3. kvartal RR Andre Forbehold Ingen
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553 30362284 2011 ApS 16-08-2012 31-12-2011 229 3. kvartal RR Andre Forbehold Supplerende

557 10046661 2011 ApS 16-08-2012 31-12-2011 229 3. kvartal SR 4 store Supplerende Supplerende

561 29208670 2011 ApS 16-08-2012 31-12-2011 229 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

565 15267232 2011 A/S 16-08-2012 31-12-2011 229 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

571 30603419 2011 A/S 15-08-2012 31-12-2011 228 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

605 21558087 2011 A/S 11-08-2012 30-12-2011 225 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

610 28119631 2011 A/S 11-08-2012 31-12-2011 224 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

615 14683690 2011 ApS 11-08-2012 31-12-2011 224 3. kvartal RR Andre Forbehold+supl Ingen

617 26062438 2010/11 ApS 10-08-2012 30-09-2011 315 4. kvartal RR Andre Ingen Forbehold+supl

622 30003764 2011 APS 10-08-2012 31-12-2011 223 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

629 30601637 2011 APS 10-08-2012 31-12-2011 223 3. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

634 33360681 2010/11 APS 09-08-2012 31-12-2011 222 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

645 32562280 2010/11 APS 07-08-2012 30-09-2011 312 4. kvartal RR Andre Ingen Forbehold+supl

647 33495811 2011 A/S 07-08-2012 31-12-2011 220 3. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

649 21848298 2011 APS 07-08-2012 31-12-2011 220 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

651 33145683 2010/11 A/S 04-08-2012 30-09-2011 309 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

652 32883729 2011 APS 04-08-2012 31-12-2011 217 3. kvartal SR Andre Forbehold+supl Supplerende

655 25626621 2010/11 A/S 04-08-2012 30-09-2011 309 4. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

656 29836671 2011 APS 04-08-2012 31-12-2011 217 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

661 89796210 2010/11 A/S 03-08-2012 30-09-2011 308 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

672 29315183 2011 03-08-2012 31-12-2011 216 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

680 33266340 2010/11 APS 02-08-2012 31-12-2011 215 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

681 30357515 2011 APS 02-08-2012 31-12-2011 215 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

691 25571339 2011 A/S 02-08-2012 31-12-2011 215 3. kvartal SR Andre Ingen Forbehold+supl

728 24980251 2010/11 APS 28-07-2012 30-09-2011 302 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

742 29309035 2011 APS 26-07-2012 31-12-2011 208 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

743 31879477 2011 APS 26-07-2012 31-12-2011 208 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

746 25612760 2011 A/S 25-07-2012 31-12-2011 207 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

749 33378378 2010/11 APS 25-07-2012 31-12-2011 207 3. kvartal RR Andre Forbehold Forbehold

760 32763448 2011 APS 21-07-2012 31-12-2011 203 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

761 32658598 2011 A/S 21-07-2012 31-12-2011 203 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

763 29198306 2011 APS 20-07-2012 31-12-2011 202 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

765 29693366 2010/11 APS 20-07-2012 30-09-2011 294 4. kvartal RR Andre Ingen Ingen

779 30812271 2011 A/S 19-07-2012 31-12-2011 201 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

780 25149246 2011 APS 19-07-2012 31-12-2011 201 3. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

Page 5 of 8



786 30908708 2011 APS 18-07-2012 31-12-2011 200 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

789 32161278 2011 APS 18-07-2012 31-12-2011 200 3. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

795 28287062 2011 APS 18-07-2012 31-12-2011 200 3. kvartal RR Andre Forbehold Ingen

806 15283432 2011 APS 17-07-2012 31-12-2011 199 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

808 10022061 2011 APS 14-07-2012 31-12-2011 196 3. kvartal SR 4 store Ingen Forbehold+supl

809 32310729 2011 APS 14-07-2012 31-12-2011 196 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

813 28654324 2010/11 APS 14-07-2012 30-09-2011 288 4. kvartal RR Andre Supplerende Supplerende

816 32834140 2010/11 APS 14-07-2012 30-09-2011 288 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

821 31091322 2010/11 APS 14-07-2012 30-09-2011 288 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

822 31935326 2010/11 APS 14-07-2012 30-09-2011 288 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

831 25533100 2011 APS 13-07-2012 31-12-2011 195 3. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

837 27226825 2010/11 APS 13-07-2012 30-09-2011 287 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

838 29510091 2011 A/S 07-07-2012 31-12-2011 189 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

847 30835301 2010/11 A/S 12-07-2012 30-09-2011 286 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

858 33383320 2011 APS 12-07-2012 31-12-2011 194 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

861 32452876 2010/11 APS 12-07-2012 30-09-2011 286 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

873 29212864 2011 A/S 11-07-2012 31-12-2011 193 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

874 26112567 2011 APS 11-07-2012 31-12-2011 193 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

875 25902173 2011 A/S 11-07-2012 31-12-2011 193 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

880 20631201 2011 A/S 11-07-2012 31-12-2011 193 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

891 33581890 2011 APS 10-07-2012 31-12-2011 192 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

905 75527918 2011 APS 10-07-2012 31-12-2011 192 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

911 31589657 2011 A/S 07-07-2012 31-12-2011 189 3. kvartal SR 4 store Ingen Forbehold

932 32591310 2010/11 A/S 07-07-2012 30-09-2011 281 4. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

934 33379161 2010/11 APS 06-07-2012 31-12-2011 188 3. kvartal RR Andre Supplerende Ingen

943 29832390 2011 APS 06-07-2012 31-12-2011 188 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

944 20109203 2011 A/S 06-07-2012 31-12-2011 188 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

945 31592887 2011 A/S 06-07-2012 31-12-2011 188 3. kvartal RR Andre Forbehold Ingen

963 73624428 2011 A/S 06-07-2012 31-12-2011 188 3. kvartal SR 4 store Ingen Supplerende

973 29780889 2011 APS 05-07-2012 31-12-2011 187 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

974 27265391 2010/11 A/S 05-07-2012 30-09-2011 279 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

976 31588731 2010/11 A/S 05-07-2012 30-09-2011 279 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

983 12393407 2011 APS 05-07-2012 31-12-2011 187 3. kvartal SR 4 store Forbehold Supplerende

984 29789207 2010/11 A/S 05-07-2012 30-09-2011 279 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

998 31672341 2010/11 A/S 04-07-2012 30-09-2011 278 4. kvartal SR 4 store Ingen Ingen
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1006 30089847 2011 APS 03-07-2012 31-12-2011 185 3. kvartal SR Andre Ingen Forbehold+supl

1070 30237684 2011 APS 28-06-2012 31-12-2011 180 2. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

1082 30587200 2010/11 APS 27-06-2012 30-09-2011 271 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

1091 26999308 2011 APS 26-06-2012 31-12-2011 178 2. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

1092 26109841 2011 A/S 26-06-2012 31-12-2011 178 2. kvartal SR 4 store Ingen Ingen

1108 30282787 2010/11 APS 26-06-2012 30-09-2011 270 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

1111 12732791 2011 APS 23-06-2012 31-12-2011 175 2. kvartal SR Andre Ingen Ingen

1112 12381506 2011 APS 23-06-2012 31-12-2011 175 2. kvartal SR Andre Ingen Forbehold

1117 25897072 2011 APS 23-06-2012 31-12-2011 175 2. kvartal SR Andre Ingen Ingen

1118 29620288 2010/11 APS 23-06-2012 30-06-2011 359 4. kvartal RR Andre Ingen Ingen

1121 10630630 2011 APS 23-06-2012 31-12-2011 175 2. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

1131 31327326 2010/11 APS 22-06-2012 30-09-2011 266 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

1186 26096928 2010/11 APS 20-06-2012 30-09-2011 264 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

1187 76403228 2010/11 APS 20-06-2012 30-06-2011 356 4. kvartal SR Andre Ingen Ingen

1189 32878628 2010/11 APS 20-06-2012 30-06-2011 356 4. kvartal RR Andre Forbehold Supplerende

1193 28117647 2010/11 APS 19-06-2012 30-09-2011 263 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

1201 26786835 2010/11 A/S 19-06-2012 30-09-2011 263 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ingen

1229 33034717 2010/11 APS 16-06-2012 30-09-2011 260 3. kvartal SR 4 store Supplerende Ingen

1233 29308578 2010/11 APS 15-06-2012 30-06-2011 351 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

1234 31417139 2010/11 A/S 15-06-2012 30-06-2011 351 4. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

1236 26244552 2011 APS 15-06-2012 31-12-2011 167 2. kvartal RR Andre Forbehold Ingen

1238 26584116 2010/11 APS 15-06-2012 30-06-2011 351 4. kvartal RR Andre Ingen Forbehold+supl

1242 29226571 2010/11 APS 15-06-2012 30-09-2011 259 3. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

1273 32769721 2010/11 APS 14-06-2012 30-06-2011 350 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ingen

1276 12736878 2010/11 A/S 14-06-2012 30-09-2011 258 3. kvartal SR Andre Ingen Supplerende

1281 30359887 2010/11 APS 14-06-2012 30-09-2011 258 3. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

1282 30697626 2010/11 APS 14-06-2012 30-06-2011 350 4. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

1289 30275446 2010/11 APS 13-06-2012 30-06-2011 349 4. kvartal RR Andre Ingen Ingen

1296 14807535 2010/11 A/S 13-06-2012 30-06-2011 349 4. kvartal SR Andre Ingen Forbehold+supl

1298 27041825 2010/11 APS 13-06-2012 30-06-2011 349 4. kvartal RR Andre Ingen Forbehold+supl

1303 10065801 2011 APS 12-06-2012 31-12-2011 164 2. kvartal SR Andre Supplerende Ingen

1315 33064381 2010/11 APS 12-06-2012 31-12-2011 164 2. kvartal RR Andre Ingen Forbehold+supl

1320 26248744 2010/11 APS 09-06-2012 30-06-2011 345 4. kvartal RR Andre Ingen Ingen

1326 30565002 2010/11 APS 09-06-2012 30-06-2011 345 4. kvartal RR Andre Ingen Supplerende

1330 29222584 2010/11 APS 09-06-2012 30-06-2011 345 4. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende
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1336 47798515 2010/11 A/S 08-06-2012 30-09-2011 252 3. kvartal RR Andre Ingen Forbehold

1337 19356175 2010/11 APS 08-06-2012 30-06-2011 344 4. kvartal RR Andre Supplerende Forbehold

1350 32570046 2010/11 A/S 06-06-2012 30-09-2011 250 3. kvartal SR Andre Supplerende Supplerende

1356 31325234 2010/11 APS 05-06-2012 30-06-2011 341 4. kvartal SR Andre Forbehold Supplerende

1357 87668215 2010/11 APS 05-06-2012 30-09-2011 249 3. kvartal SR Andre Forbehold Ingen

1376 31773849 2010/11 APS 02-06-2012 30-09-2011 246 3. kvartal SR Andre Ingen Ingen

1381 33031939 2010/11 APS 02-06-2012 30-09-2011 246 3. kvartal RR Andre Ingen Ingen

1391 25912012 2010/11 A/S 01-06-2012 30-06-2011 337 4. kvartal RR Andre Supplerende Ingen
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Bilag 2 - Regnskabstal vedrørende de 243 årsregnskaber

31300177 B (399.485) (366.294) (34.444) (307.330) 1.651.856 1.716.626 (917.938) (767.938) 2.484.564 Negativ Negativ 4. kvartal

31177715 B (985.783) (327.941) (311.772) (1.605.609) 117.268 6.117.267 (1.903.604) (1.420.950) 4.437.217 Negativ Negativ 4. kvartal

32285791 B (1.018.497) (869.236) (149.261) (771.857) 917.133 1.846.756 (1.284.129) (1.127.879) 890.732 Negativ Negativ 4. kvartal

29630828 B (3.248.946) (3.236.642) (54.525) (2.446.061) 6.063.221 6.314.006 (1.875.535) (1.750.535) 7.452.672 Negativ Negativ 4. kvartal

10140358 B (139.090) (93.795) (62.545) (108.315) 1.099.674 1.158.077 (216.090) (61.715) 618.675 Negativ Negativ 4. kvartal

30728343 B 13.317 (6.250) 0 9.992 175.498 175.498 47.173 172.173 3.325 Positiv Positiv 4. kvartal

72419014 B (809.745) (676.969) (150.601) (809.745) 4.407.437 5.203.148 (256.543) 243.457 4.959.691 Negativ Positiv 4. kvartal

28487770 B (41.980) (82.666) (7.713) (34.131) 453.184 879.853 272.745 397.745 482.108 Negativ Positiv 4. kvartal

30516206 B (660.924) (563.765) (97.159) (496.249) 611.828 995.378 (1.500.730) (1.375.730) 2.371.109 Negativ Negativ 4. kvartal

31769043 B (662.048) (157.245) (509.497) (514.611) 452.688 4.795.303 (568.907) (443.907) 1.650.311 Negativ Negativ 4. kvartal

26109671 B 286.741 503.835 (435.515) 197.943 15.285.908 15.627.453 555.607 680.607 7.496.846 Positiv Positiv 4. kvartal

21241393 B 627.376 2.866.300 (2.249.734) 464.503 8.383.048 57.444.636 7.802.392 8.702.392 17.263.971 Positiv Positiv 3. kvartal

29686645 B (3.250.606) (2.987.523) (263.083) (2.437.954) 2.631.937 4.847.667 (2.417.829) (2.292.829) 7.041.735 Negativ Negativ 3. kvartal

28856407 B (347.972) (17.015) (330.957) (271.873) 2.624.689 2.909.458 (1.116.861) (991.861) 2.423.399 Negativ Negativ 3. kvartal

32061311 B (241.314) (159.220) (82.094) (191.696) 2.400.279 5.185.279 368.705 493.705 4.691.574 Negativ Positiv 3. kvartal

26259711 B 35.336 35.336 0 35.336 288.407 377.072 42.286 167.286 129.786 Positiv Positiv 3. kvartal

33150989 B 137.958 138.895 (937) 103.483 562.219 1.312.390 103.483 228.483 1.083.907 Positiv Positiv 3. kvartal

25792548 B (24.673) (203.573) (2.179) 25.539 1.729.302 2.284.715 400.539 525.539 1.759.176 Negativ Positiv 3. kvartal

31770866 B (786.253) (490.466) (314.711) (1.545.105) 1.970.410 2.808.448 (3.452.543) (3.327.543) 5.535.867 Negativ Negativ 3. kvartal

28980124 B (352.523) (242.894) (109.629) (296.866) 980.203 980.203 (1.094.865) (894.865) 1.875.068 Negativ Negativ 3. kvartal

29154171 B 2.456.636 3.148.658 (692.022) 1.675.911 7.161.343 9.861.715 (54.982) 112.018 9.717.197 Positiv Positiv 3. kvartal

10141982 C (9.183.186) (7.442.383) (1.715.458) (9.183.186) 10.977.270 12.878.556 389.632 5.389.632 7.488.924 Negativ Positiv 3. kvartal

27624480 B (159.098) (158.398) (700) (159.098) 81.727 81.727 (385.565) (260.565) 342.292 Negativ Negativ 3. kvartal

25681509 B (1.822.033) (1.139.549) (728.690) (1.822.033) 5.676.833 6.830.982 (8.231.834) (7.563.834) 10.723.886 Negativ Negativ 3. kvartal

32303943 B (97.027) (89.643) (7.398) (73.202) 568.702 1.057.228 278.628 363.628 592.425 Negativ Positiv 3. kvartal

26248043 B (268.967) (264.562) (4.405) (205.367) 2.227.370 3.450.407 (3.834.410) 212.090 1.242.077 Negativ Positiv 3. kvartal

33152132 B (408.051) (387.481) (20.570) (311.351) 1.416.689 1.616.689 (311.351) 188.649 1.428.040 Negativ Positiv 4. kvartal

14334947 B (115.225) (96.210) (74.792) (115.225) 1.796.819 1.935.117 (32.727) 167.273 1.767.844 Negativ Positiv 3. kvartal

33266189 B (343.103) (342.318) (785) (343.103) 206.808 206.808 (343.103) (263.103) 469.911 Negativ Negativ 3. kvartal

27506445 B 995.762 1.111.924 (132.814) 746.218 11.040.532 13.423.713 (7.784.041) (4.799.041) 18.222.754 Positiv Negativ 3. kvartal

Årets

resultat

CVR

nummer

Regn-
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Overført
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30718380 B 65.854 121.143 (57.057) 47.218 654.038 806.999 (81.043) 43.057 763.942 Positiv Positiv 4. kvartal

30986547 B (21.610.155) (311.000) (1.882.566) (21.610.155) 6.075.000 6.075.000 (20.772.072) (20.647.071) 26.722.071 Negativ Negativ 3. kvartal

33241879 B (895.165) (32.965) (1.062.276) (895.165) 3.260.675 3.713.415 (895.165) (620.165) 3.960.873 Negativ Negativ 3. kvartal

32668291 B (924.144) (924.144) 0 (924.144) 0 2 (921.869) (796.869) 176.706 Negativ Negativ 3. kvartal

27441394 B (1.276.099) (1.269.042) (7.057) (1.282.549) 4.046 833.463 (125.631) (631) 834.094 Negativ Negativ 4. kvartal

32839835 B (231.726) (180.707) (51.019) (174.545) 637.750 1.596.711 (174.545) (94.545) 1.047.082 Negativ Negativ 4. kvartal

27124445 B (1.122.453) (972.636) (149.824) (1.122.453) 665.471 751.641 (6.834.712) (5.834.712) 6.586.354 Negativ Negativ 3. kvartal

24225984 B (195.021) (169.826) (25.195) (195.021) 61.251 88.208 (248.614) (123.614) 211.822 Negativ Negativ 3. kvartal

29441847 B 13.690 19.068 (211.528) 9.893 449.193 4.249.193 (98.142) 620.999 146.979 Positiv Positiv 3. kvartal

29691606 B (124.668) (9.000) (123.170) (93.568) 119.687 2.495.854 (133.487) (8.487) 2.504.341 Negativ Negativ 3. kvartal

18285347 B (6.142.339) (5.609.769) (534.483) (4.481.697) 20.169.234 34.861.666 (2.222.239) 1.584.115 22.916.049 Negativ Positiv 3. kvartal

32472737 B 178.085 181.529 (3.507) 131.476 836.172 962.946 39.618 261.218 676.097 Positiv Positiv 4. kvartal

27065570 B 332.382 2.524.750 (2.192.368) 243.025 33.337.741 34.559.550 1.852.953 2.352.963 31.955.736 Positiv Positiv 4. kvartal

29777055 C (848.073) 2.271.742 (3.063.408) (738.767) 28.912.855 30.704.563 2.095.220 3.739.216 26.965.347 Negativ Positiv 3. kvartal

32072720 B (1.294.555) (1.304.210) (9.372) (1.368.555) 434.467 493.967 (1.515.501) (1.390.501) 1.884.468 Negativ Negativ 3. kvartal

30193911 B (8.267.645) (10.871.977) 2.595.849 (6.156.645) 13.114.380 31.559.205 (31.810.380) (31.310.380) 59.502.331 Negativ Negativ 3. kvartal

27100686 B 590.912 (30.158) (86.850) 590.912 640 640 (22.814.995) (21.814.995) 18.561.377 Positiv Negativ 3. kvartal

12704143 B (200.549) 26.857 (277.406) (200.549) 1.263.803 1.263.803 (2.817.332) (2.617.332) 60.612 Negativ Negativ 3. kvartal

26051800 B (85.990) 289.971 (376.317) (85.990) 1.384.414 2.700.434 (3.117.782) (2.617.782) 2.550.363 Negativ Negativ 3. kvartal

32827187 B (255.659) (215.824) (39.835) (197.185) 868.487 910.087 (30.196) 49.804 860.282 Negativ Positiv 3. kvartal

26850894 B (345.865) (159.886) (185.980) (262.524) 1.098.693 1.303.787 (2.065.517) (1.940.517) 3.037.304 Negativ Negativ 3. kvartal

10090628 B 116.663 140.126 (53.495) 88.038 256.267 2.506.267 250.077 671.741 128.234 Positiv Positiv 3. kvartal

32271391 B (249.896) (236.969) (12.927) (249.896) 921.605 1.020.517 (284.225) (159.225) 1.179.742 Negativ Negativ 4. kvartal

28991479 B (2.550.543) 1.690.064 (4.432.737) (2.550.543) 4.683.770 74.683.770 (24.407.187) (24.282.187) 11.758.641 Negativ Negativ 4. kvartal

29407762 B 111.525 (49.386) (43.604) 82.525 568.022 612.015 (179.381) (29.381) 405.396 Positiv Negativ 3. kvartal

32281796 B 19.285 19.285 0 14.467 235.297 235.297 59.030 185.030 51.267 Positiv Positiv 3. kvartal

32082564 B (1.257) (250) (1.008) (1.257) 1.415.792 1.998.792 (134.208) (9.208) 208.000 Negativ Negativ 3. kvartal

32667996 B (104.244) (88.722) (16.533) (78.507) 398.634 491.063 (239.028) (114.028) 605.091 Negativ Negativ 3. kvartal

27603610 B 86.727 458.106 (67.786) 101.704 1.595.287 2.679.444 (1.341.853) (350.753) 3.030.188 Positiv Negativ 3. kvartal

33500955 B (1.936.414) (1.896.108) (40.320) (1.936.414) 135.696 194.059 (1.936.414) (1.436.414) 1.630.473 Negativ Negativ 3. kvartal

33255098 B (762.960) (757.609) (5.351) (762.960) 245.616 488.377 (762.960) (682.960) 1.171.337 Negativ Negativ 3. kvartal

19774376 B (7.808.278) (4.807.605) (3.150.408) (7.808.278) 2.433.086 2.456.282 (4.007.123) (3.507.123) 5.963.405 Negativ Negativ 3. kvartal

29444285 B (19.125) 13.442 (212.474) (369.448) 1.854.680 2.981.680 (1.349.075) (849.075) 2.710.755 Negativ Negativ 3. kvartal

33772394 B (427.162) 269.774 (274.476) (323.031) 4.146.773 6.687.910 (323.031) (23.031) 6.357.334 Negativ Negativ 3. kvartal

32294669 B (100.955) (38.265) 62.690 (100.955) 24.968 1.464.968 (100.955) 86.082 1.378.886 Negativ Positiv 4. kvartal
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28970730 B 33.426 307.894 (283.158) (254.574) 1.070.401 1.176.432 (1.627.279) (1.127.279) 2.254.413 Positiv Negativ 3. kvartal

33585969 B (804.268) (779.446) (24.956) (604.768) 199.833 524.451 (604.768) (524.768) 1.049.219 Negativ Negativ 3. kvartal

32470939 B (2.588.084) (2.375.866) (209.623) (2.588.084) 489.963 550.513 (5.129.683) (500.683) 1.784.580 Negativ Negativ 3. kvartal

25831888 B (219.720) (142.096) (77.624) (220.600) 920.640 1.026.690 (365.209) (240.209) 1.266.899 Negativ Negativ 3. kvartal

32781144 B (2.307.900) (1.050.102) (1.263.760) (1.742.977) 9.641.871 30.918.645 (2.354.333) 645.667 9.272.978 Negativ Positiv 4. kvartal

16626902 B (208.898) (218.807) 0 (157.263) 183.217 361.860 79.185 279.185 80.709 Negativ Positiv 4. kvartal

21402249 B 1.484.309 1.662.480 (227.139) 1.101.309 4.580.143 4.844.316 875.000 2.395.308 2.449.008 Positiv Positiv 3. kvartal

17611046 B (451.200) (393.229) (20.019) (451.200) 474.088 765.053 (136.521) 63.479 701.574 Negativ Positiv 4. kvartal

31617529 B (3.037.856) (3.011.435) (27.616) (2.282.090) 5.456.313 19.406.160 (2.067.206) 4.399.589 12.234.163 Negativ Positiv 3. kvartal

30825292 B (7.787.962) (6.707.006) (733.111) (7.787.962) 230.292 3.212.646 (13.844.655) (12.842.655) 12.115.693 Negativ Negativ 3. kvartal

13199590 C (4.607.917) (2.745.967) (2.345.310) (4.755.656) 15.294.049 52.938.848 (8.345.901) 2.809.735 33.160.323 Negativ Positiv 3. kvartal

29780633 B 170.023 245.802 (120.956) 138.679 935.417 1.550.346 (1.341.904) (1.216.904) 2.699.488 Positiv Negativ 3. kvartal

32470785 B 169.148 258.138 (88.990) 169.148 846.236 2.166.039 (30.693) 94.307 2.071.732 Positiv Positiv 3. kvartal

33366728 B (4.294.419) (4.062.015) (233.486) (4.294.419) 52.736 12.273.678 (3.720.419) 1.605.581 8.281.439 Negativ Positiv 3. kvartal

29804125 B (40.073) 1.000 (41.073) (30.055) 0 800.000 (1.396.981) (121.981) 861.209 Negativ Negativ 3. kvartal

10142539 B (749) 157.371 (158.125) (749) 146.348 2.048.489 (1.036.108) (894.208) 719.656 Negativ Negativ 3. kvartal

11979602 B (6.229.677) (959.292) (3.488.003) (6.213.609) 5.276.901 58.902.868 (1.810.935) (310.935) 38.891.683 Negativ Negativ 3. kvartal

26554608 B 757.290 (176.368) (66.342) 757.290 423.717 423.717 (3.912.301) (3.412.301) 1.315.035 Positiv Negativ 3. kvartal

31052629 B (581.517) (579.250) (2.267) (581.517) 0 0 (695.045) (570.045) 570.045 Negativ Negativ 3. kvartal

28122683 B 78.224 (87.404) (1.543) (20.685) 2.331.617 2.479.550 1.343.102 1.468.102 1.011.448 Positiv Positiv 3. kvartal

30831632 B (885.186) (873.652) (11.534) (782.560) 325.954 357.204 (28.189) 96.811 260.393 Negativ Positiv 3. kvartal

10918944 B (199.663) 75.397 (278.470) (211.659) 1.416.655 5.567.258 260.540 460.540 4.395.149 Negativ Positiv 3. kvartal

21481580 B 22.749 763.485 (54.356) 22.749 3.445.304 4.341.547 (1.898.343) (2.644.458) 5.026.081 Positiv Negativ 3. kvartal

32776302 B 200.712 217.207 (16.495) 150.712 37.664 1.363.052 305.526 430.526 830.526 Positiv Positiv 3. kvartal

32776396 B (1.765.922) (1.643.875) (124.936) (1.780.922) 1.093.363 1.183.309 (1.860.031) (1.735.031) 2.918.340 Negativ Negativ 3. kvartal

16814504 B (2.111.945) (1.745.818) (366.673) (2.244.678) 2.625.762 7.820.962 (2.594.017) (2.394.017) 5.989.556 Negativ Negativ 3. kvartal

31278279 B (34.777) (13.125) (750) (39.268) 0 55.038 (179.186) (54.186) 109.224 Negativ Negativ 3. kvartal

31278368 B 158.586 2.261.635 (2.697.224) 116.586 2.279.024 8.302.094 (668.567) (543.567) 6.507.375 Positiv Negativ 3. kvartal

31632560 B 105.162 294.714 (191.287) 105.162 2.605.678 2.838.916 (1.811.279) (211.279) 3.050.195 Positiv Negativ 3. kvartal

27010709 B (1.963.709) (1.643.707) (538.269) (1.963.709) 5.439.925 10.265.340 (4.250.134) (2.125.134) 10.734.220 Negativ Negativ 3. kvartal

32556337 B 41.442 43.620 (2.800) 29.442 472.836 472.836 (275.183) (150.183) 623.019 Positiv Negativ 3. kvartal

29936757 B (195.386) (278.564) (127.830) (149.682) 335.713 2.862.263 (700.783) (575.783) 610.737 Negativ Negativ 3. kvartal

30088352 B (40.261) (48.476) (1.000) (40.261) 310.017 310.017 (1.439) 123.561 186.456 Negativ Positiv 3. kvartal

27928714 B 57.605 358.832 (301.290) 32.435 1.210.942 3.213.791 (952.368) (827.368) 2.700.982 Positiv Negativ 3. kvartal

26359783 B (5.322) (4.050) (22.071) (4.065) 477.133 498.382 13.338 138.338 360.044 Negativ Positiv 3. kvartal
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27925731 B (17.003) (5.000) (10.340) (13.769) 67.981 206.319 (122.355) 2.645 203.674 Negativ Positiv 3. kvartal

31619041 B (749.934) (655.140) (94.794) (749.934) 1.555.931 1.555.931 79.888 579.888 976.043 Negativ Positiv 3. kvartal

28150482 B (14.523.570) (13.525.151) (1.024.328) (14.523.570) 11.967.125 23.148.010 (15.240.193) 2.039.109 21.108.901 Negativ Positiv 3. kvartal

19892298 B (1.752.187) (487.345) (1.809.669) (1.317.187) 2.398.606 24.872.127 (9.216.919) 916.387 8.280.954 Negativ Positiv 3. kvartal

30547489 C (1.960.439) 211.008 (1.371.277) (1.768.158) 31.984.872 61.971.635 (5.048.201) 6.451.799 51.578.195 Negativ Positiv 4. kvartal

33638833 B (1.977.493) (1.846.326) (131.167) (1.977.493) 191.389 3.046.115 (1.977.493) (977.493) 4.023.608 Negativ Negativ 3. kvartal

30813898 B 39.720 39.825 (346) 29.720 226.356 226.356 (141.761) 8.239 218.117 Positiv Positiv 3. kvartal

26128188 C 14.923 902.196 (895.300) 9.809 22.862.071 23.935.790 4.665.816 5.290.816 18.644.974 Positiv Positiv 3. kvartal

33379382 B (2.113.324) (2.035.468) (77.856) (2.113.324) 1.353.061 1.604.843 (2.113.324) (1.613.324) 3.218.167 Negativ Negativ 3. kvartal

31944821 B (4.409.299) (3.423.425) (992.043) (4.409.299) 1.264.225 2.206.675 (6.074.784) (5.948.784) 7.435.459 Negativ Negativ 3. kvartal

32945023 B (586.440) (551.438) (35.002) (454.340) 740.219 770.219 (454.340) 185.660 584.559 Negativ Positiv 4. kvartal

33076177 B (728.430) (647.063) (82.284) (761.341) 2.213.081 2.620.253 (344.008) (135.675) 2.755.928 Negativ Negativ 4. kvartal

25955471 B (10.203.905) (1.224.386) (3.549.758) (11.955.763) 3.935.974 8.551.604 (8.200.993) (7.700.993) 12.880.058 Negativ Negativ 3. kvartal

16909874 B 1.099.250 1.214.568 115.727 794.975 4.753.529 5.117.121 819.641 2.019.641 2.936.810 Positiv Positiv 4. kvartal

33370733 B (561.270) (508.505) (52.765) (422.515) 1.055.122 1.153.993 (422.515) (342.515) 1.135.686 Negativ Negativ 3. kvartal

30730798 B (125.308) (119.991) (5.317) (94.557) 312.948 437.173 (45.733) 104.267 332.906 Negativ Positiv 3. kvartal

32259596 B (4.466.040) (4.019.897) (446.143) (3.574.107) 7.966.068 11.309.730 (1.877.267) (1.377.267) 9.536.146 Negativ Negativ 4. kvartal

30364856 B 274.460 368.637 (107.222) 205.662 2.818.126 3.273.464 (692.147) (567.147) 2.581.381 Positiv Negativ 3. kvartal

33263074 B (56.411) (56.552) (153) (42.411) 269.468 415.618 (42.411) 37.589 378.028 Negativ Positiv 3. kvartal

21255572 B (66.725) 253.922 (330.051) (63.824) 2.634.313 3.452.890 (1.395.165) (1.270.165) 4.396.047 Negativ Negativ 3. kvartal

27099238 B (492.279) (342.964) (149.315) (492.279) 1.816.036 2.206.488 (550.121) (50.121) 2.256.609 Negativ Negativ 4. kvartal

25942256 B (957.585) (909.325) (58.111) (911.850) 531.918 592.083 (1.490.241) (1.365.241) 1.322.002 Negativ Negativ 3. kvartal

20295538 B (2.149.849) (2.291.159) (139.502) (2.620.008) 3.763.328 3.763.328 (586.703) (86.703) 3.850.031 Negativ Negativ 3. kvartal

33069944 B (3.197.570) (3.054.393) (143.220) (3.197.570) 43.509 43.509 (3.197.570) (3.117.570) 3.161.079 Negativ Negativ 3. kvartal

25647017 B 31.453 71.603 (40.150) 31.453 242.067 242.067 (951.849) (826.849) 1.068.916 Positiv Negativ 4. kvartal

28135661 B (85.230) (84.954) (276) (85.230) 200 230.997 (445.848) (320.848) 551.845 Negativ Negativ 3. kvartal

33252420 B 286.806 287.814 (1.547) 214.730 1.113.879 1.191.658 214.730 294.730 893.405 Positiv Positiv 3. kvartal

30711874 B (574.848) (145.656) (429.207) (692.329) 1.731.780 3.906.209 (863.415) (738.415) 3.345.330 Negativ Negativ 3. kvartal

29795398 B (222.718) (113.954) (108.776) (222.718) 535.086 996.165 (1.311.350) (392.350) 940.176 Negativ Negativ 3. kvartal

33584938 B (1.243.626) (962.207) (281.419) (1.208.899) 424.894 5.884.041 (1.208.899) (1.118.899) 2.260.277 Negativ Negativ 3. kvartal

30362284 B (192.212) (176.084) (18.152) (192.212) 788.911 846.178 (3.401.430) 3.201.430 3.907.316 Negativ Positiv 3. kvartal

10046661 B (7.135.190) (6.757.572) (385.270) (5.683.190) 14.652.342 15.218.435 (4.600.803) (3.800.803) 17.794.238 Negativ Negativ 3. kvartal

29208670 B (1.029.526) (413.930) (615.596) (921.526) 2.893.249 10.893.249 676.763 864.263 10.028.986 Negativ Positiv 3. kvartal

15267232 B (3.741.791) (2.756.451) (1.395.736) (3.741.791) 322.393 322.393 (15.541.308) (14.541.308) 13.237.136 Negativ Negativ 3. kvartal

30603419 B 86.678 178.839 (95.715) 58.302 1.350.988 2.269.288 (401.354) 263.871 1.744.845 Positiv Positiv 3. kvartal
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21558087 B (1.763.573) (968.216) (817.092) 457.452 7.133.532 16.991.919 (3.198.163) 6.429.097 5.717.785 Negativ Positiv 3. kvartal

28119631 B (2.411.898) 167.897 (2.655.479) (2.044.711) 8.655.861 8.804.154 (7.744.464) (7.119.646) 15.923.800 Negativ Negativ 3. kvartal

14683690 B (804.315) (708.844) (100.873) (1.482.533) 66.331 190.383 (1.482.533) (1.282.533) 1.357.284 Negativ Negativ 3. kvartal

26062438 B 22.389 29.812 (8.636) 15.075 561.096 561.096 (2.784) 123.216 437.880 Positiv Positiv 4. kvartal

30003764 B (911.534) (935.895) (231) (1.283.488) 238.131 238.131 (2.364.169) (2.239.169) 2.477.300 Negativ Negativ 3. kvartal

30601637 B 374.104 (836.711) (36.376) 283.131 704.440 2.345.498 242.881 441.149 1.904.349 Positiv Positiv 3. kvartal

33360681 B (3.831.848) (3.351.800) 480.049 (3.831.848) 1.323.494 1.606.994 (3.831.848) (3.751.848) 5.358.842 Negativ Negativ 3. kvartal

32562280 B (207.287) (198.927) (8.362) (159.538) 462.632 462.632 (200.902) (75.902) 538.534 Negativ Negativ 4. kvartal

33495811 B (2.535.861) (2.535.861) (213.058) (2.716.669) 758.728 14.114.938 (2.716.669) (2.216.669) 16.331.607 Negativ Negativ 3. kvartal

21848298 B (1.231.458) (585.059) (646.449) (925.433) 1.687.583 1.734.444 (3.532.589) (3.407.589) 5.142.033 Negativ Negativ 3. kvartal

33145683 B (9.348.273) (8.843.845) (505.368) (7.011.672) 4.643.269 7.504.665 320.093 1.320.093 5.583.378 Negativ Positiv 4. kvartal

32883729 B (708.297) (708.297) 0 (708.297) 855.495 855.495 (1.557.398) (1.477.398) 2.332.893 Negativ Negativ 3. kvartal

25626621 B (550.366) (524.317) (237.612) (449.469) 1.514.306 3.713.621 (886.628) (386.628) 3.050.166 Negativ Negativ 4. kvartal

29836671 B (175.902) (154.401) (25.870) (132.402) 351.247 460.154 (175.182) (50.182) 399.128 Negativ Negativ 3. kvartal

89796210 B 793.899 64.501 (198.470) 793.899 25.307 25.307 (3.153.063) (2.143.063) 2.168.370 Positiv Negativ 4. kvartal

29315183 B 61.747 186.732 (124.985) 61.747 667.868 710.886 (1.659.762) (1.528.512) 2.239.398 Positiv Negativ 3. kvartal

33266340 B (1.067.561) (1.067.561) (32.403) (1.099.743) 1.323.310 1.721.655 (1.099.743) (899.743) 2.621.398 Negativ Negativ 3. kvartal

30357515 B 95.107 198.212 (103.105) (29.568) 95.723 1.646.158 (518.195) (393.195) 1.209.966 Positiv Negativ 3. kvartal

25571339 B (1.836.897) (1.751.974) (89.729) (1.836.897) 302.040 418.039 (1.300.683) (800.683) 1.218.722 Negativ Negativ 3. kvartal

24980251 B (447.817) (328.129) (126.475) (341.986) 2.988.046 3.086.440 (507.210) (177.210) 3.263.650 Negativ Negativ 4. kvartal

29309035 B (2.742.379) (1.514.100) (114.152) (2.856.531) 2.358.807 53.097.716 3.443.961 3.568.961 1.955.081 Negativ Positiv 3. kvartal

31879477 B (13.140.537) (12.332.120) (873.703) (13.217.217) 3.112.605 40.847.605 4.853.779 4.978.779 2.925.796 Negativ Positiv 3. kvartal

25612760 B (982.768) (905.296) (78.391) (982.768) 1.269.019 1.382.734 (1.545.510) (1.045.510) 2.428.244 Negativ Negativ 3. kvartal

33378378 B (771.289) (600.927) (170.652) (771.289) 985.352 1.201.034 (771.289) (691.289) 1.892.323 Negativ Negativ 3. kvartal

32763448 B (3.035.579) (3.031.724) (6.897) (2.882.795) 2.186.798 2.318.232 (3.453.143) (2.953.143) 3.130.167 Negativ Negativ 3. kvartal

32658598 B (1.830.953) (1.685.587) (10.971) (2.068.091) 12.394.648 14.327.644 (2.248.874) (1.748.874) 15.911.660 Negativ Negativ 3. kvartal

29198306 B (432.806) (327.291) (133.974) (479.609) 1.498.258 1.695.076 (682.941) (557.941) 2.201.861 Negativ Negativ 3. kvartal

29693366 B 195.473 260.859 (65.386) 143.473 2.166.923 2.320.048 (13.393) 236.607 2.079.441 Positiv Positiv 4. kvartal

30812271 B 26.313 2.360.585 (3.496.281) 63.212 10.245.594 26.472.962 (18.458.990) (17.458.990) 23.829.014 Positiv Negativ 3. kvartal

25149246 B (2.423.458) (2.048.429) (375.029) (2.721.812) 3.267.746 3.691.705 (3.089.990) (2.297.156) 5.988.861 Negativ Negativ 3. kvartal

30908708 B (315.550) (244.005) (71.545) (2.748) 770.983 1.197.329 (496.770) (371.770) 1.533.099 Negativ Negativ 3. kvartal

32161278 B (3.539.104) (3.584.008) (98.070) (3.376.097) 605.496 1.751.071 (5.793.849) (4.593.849) 1.744.920 Negativ Negativ 3. kvartal

28287062 B (1.140.332) (1.036.723) (105.079) (1.140.332) 3.954.998 6.897.940 (463.502) 137.498 6.760.442 Negativ Positiv 3. kvartal

15283432 B (152.574) (93.692) (59.010) (152.574) 1.068.521 1.096.346 (1.626.761) (1.654.335) 2.750.681 Negativ Negativ 3. kvartal

10022061 B (298.279) (233.009) (65.270) (298.279) 1.077.165 1.125.508 (500.259) (375.259) 1.500.767 Negativ Negativ 3. kvartal
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32310729 B (26.508) 364.683 (391.249) (40.908) 4.649.194 8.818.053 (40.908) 159.092 4.290.179 Negativ Positiv 3. kvartal

28654324 B (587.200) (434.187) (156.859) (657.615) 1.037.987 1.717.202 (592.389) (467.389) 2.184.591 Negativ Negativ 4. kvartal

32834140 B 21.900 34.896 (13.233) 5.500 279.390 496.072 5.500 80.000 410.572 Positiv Positiv 4. kvartal

31091322 B (3.715.339) (3.140.466) (574.873) (2.784.572) 1.275.753 7.304.705 (11.149.133) (11.024.133) 7.611.839 Negativ Negativ 4. kvartal

31935326 B (76.391) (70.153) (6.261) (61.391) 185.505 185.505 (440.239) (315.239) 500.744 Negativ Negativ 4. kvartal

25533100 B (6.328) (6.328) 0 (5.153) 102.449 102.449 (215.502) (90.502) -11.947 Negativ Negativ 3. kvartal

27226825 B (576.795) (480.532) (96.263) (433.116) 1.731.846 2.303.463 (895.881) (668.609) 2.972.072 Negativ Negativ 4. kvartal

29510091 B (1.787.705) (1.518.583) (269.122) (1.349.380) 1.942.391 2.613.541 (2.081.282) (1.581.282) 3.805.874 Negativ Negativ 3. kvartal

30835301 B 28.675 1.854.933 (1.826.258) 108.997 1.308.978 2.274.638 (2.178.463) (1.678.463) 3.236.131 Positiv Negativ 4. kvartal

33383320 B (142.130) (122.152) (20.037) (173.440) 135.260 245.565 (173.440) (93.440) 230.793 Negativ Negativ 3. kvartal

32452876 B (499.015) (494.004) (5.011) (496.352) 2.057.281 2.165.810 (207.745) (82.745) 2.248.555 Negativ Negativ 4. kvartal

29212864 B 153.578 252.039 (114.377) 106.378 5.491.851 5.776.789 (331.497) 2.068.503 368.136 Positiv Positiv 3. kvartal

26112567 B (226.825) (6.250) (220.575) (170.125) 76.850 2.556.223 (2.223.668) (33.750) 2.893.673 Negativ Negativ 3. kvartal

25902173 B 42.434 47.996 (8.488) 31.159 593.882 669.482 (89.129) 410.871 123.611 Positiv Positiv 3. kvartal

20631201 B (43.786) (48.191) (10.009) (43.786) 953.410 1.280.982 (79.858) 420.142 860.840 Negativ Positiv 3. kvartal

33581890 B 20.167 20.404 (237) 16.754 91.566 324.492 16.754 101.754 222.738 Positiv Positiv 3. kvartal

75527918 B (250.449) (239.884) (10.615) (188.114) 346.619 447.816 (313.006) 111.994 335.821 Negativ Positiv 3. kvartal

31589657 B (2.179.837) (1.922.020) (275.951) (2.624.551) 2.759.500 2.982.442 (3.184.557) (2.684.557) 5.666.999 Negativ Negativ 3. kvartal

32591310 C (5.823.281) (5.510.863) (349.809) (4.674.752) 43.983.035 57.831.288 (6.941.957) 14.758.043 43.073.245 Negativ Positiv 4. kvartal

33379161 B (985.910) (895.873) (91.247) (985.910) 331.582 419.973 (985.910) (905.910) 1.325.883 Negativ Negativ 3. kvartal

29832390 B (74.114) (74.114) 0 (74.114) 0 0 (326.576) (201.576) 201.576 Negativ Negativ 3. kvartal

20109203 B (1.504.104) (1.078.489) (511.873) (2.119.884) 2.649.889 2.822.161 (5.157.798) (4.656.798) 5.831.959 Negativ Negativ 3. kvartal

31592887 B 1.635.573 135.573 (211.793) 1.216.573 3.322.221 3.440.210 (1.424.084) (624.084) 3.814.294 Positiv Negativ 3. kvartal

73624428 B (2.644.939) (290.028) (6.134.565) (2.676.086) 2.088.210 135.303.635 (22.427.656) 10.722.344 124.581.291 Negativ Positiv 3. kvartal

29780889 B (2.238.867) -431856 (2.944.098) (2.175.017) 1.400.506 14.013.868 (26.049.040) (25.924.040) 16.427.357 Negativ Negativ 3. kvartal

27265391 B (955.581) (928.448) (312.026) (726.842) 13.857.369 14.024.121 1.196.765 1.696.765 12.327.356 Negativ Positiv 4. kvartal

31588731 B 82.928 226.939 (176.221) 22.724 1.598.365 1.954.339 (867.270) (742.270) 2.696.609 Positiv Negativ 4. kvartal

12393407 B (460.880) 261.514 (747.364) (353.880) 10.001.078 11.535.293 (856.024) (656.024) 9.995.145 Negativ Negativ 3. kvartal

29789207 B (1.364.719) (1.249.376) (220.930) (1.256.719) 2.492.785 2.629.812 (2.197.294) (1.697.294) 4.327.106 Negativ Negativ 4. kvartal

31672341 B (759.453) (714.204) (45.249) (575.889) 3.167.398 3.849.732 (157.744) 342.256 3.507.476 Negativ Positiv 4. kvartal

30089847 B (228.695) (179.405) (49.290) (172.421) 433.524 433.524 (622.632) (497.632) 931.156 Negativ Negativ 3. kvartal

30237684 B (17.937) (8.250) (9.687) (35.450) 0 0 (308.777) (183.777) 183.777 Negativ Negativ 2. kvartal

30587200 B (312.174) (266.828) (45.346) (312.174) 336.883 43.522 (761.611) (636.611) 1.071.833 Negativ Negativ 4. kvartal

26999308 B (336.963) (298.804) (38.262) (336.963) 50.046 900.046 (336.963) 206.812 104.877 Negativ Positiv 2. kvartal

26109841 B (306.816) (410.903) 0 (306.816) 408.288 408.288 (140.462) (359.538) 408.288 Negativ Negativ 2. kvartal
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30282787 B (17.123) 114.735 (131.858) (17.123) 136.439 834.994 (252.168) (377.168) 1.445.132 Negativ Negativ 3. kvartal

12732791 B (300.663) (247.463) (53.200) (300.663) 1.350.383 1.358.383 325.700 450.700 907.603 Negativ Positiv 2. kvartal

12381506 B (98.067) (98.067) 0 (98.067) 0 340.928 122.942 247.942 92.986 Negativ Positiv 2. kvartal

25897072 B (423.371) (423.371) 0 15.658 51.314 51.314 (2.412.308) (2.287.308) 2.338.622 Negativ Negativ 2. kvartal

29620288 B 980.757 880.938 (21.098) 670.832 55.798 3.839.597 943.376 1.068.376 972.577 Positiv Positiv 4. kvartal

10630630 B (170.314) (123.543) (46.772) (349.038) 12.072 12.072 (862.988) (662.988) 675.060 Negativ Negativ 2. kvartal

31327326 B (2.833.730) (2.365.138) (468.592) (3.083.730) 2.600.185 4.739.196 (6.454.013) (5.454.013) 10.193.209 Negativ Negativ 3. kvartal

26096928 B (590.741) (178.632) (431.448) (477.660) 6.360.290 7.783.613 (281.563) (156.563) 7.674.145 Negativ Negativ 3. kvartal

76403228 B (286.601) (177.187) (119.488) (216.125) 1.342.281 3.743.533 364.057 948.853 1.417.798 Negativ Positiv 4. kvartal

32878628 B (294.683) (292.632) (2.051) (221.083) 73.600 162.232 (221.083) (141.083) 303.315 Negativ Negativ 4. kvartal

28117647 B (179.864) (63.372) (115.770) (179.864) 782.330 816.631 (861.070) (461.070) 1.277.701 Negativ Negativ 3. kvartal

26786835 B (549.829) (533.329) (16.500) (731.260) 191.531 211.531 (1.129.941) (629.941) 841.472 Negativ Negativ 3. kvartal

33034717 B (49.827) (10.858) (38.969) (37.527) 1.253.499 1.321.089 (37.527) 42.473 1.278.616 Negativ Positiv 3. kvartal

29308578 B 202.447 292.940 (103.376) 137.722 1.062.878 7.014.138 1.674.164 1.799.164 5.175.972 Positiv Positiv 4. kvartal

31417139 B (718.810) (10.862.154) (2.704.450) (4.271.373) 11.840.525 11.840.525 (950.101) (450.101) 12.290.626 Negativ Negativ 4. kvartal

26244552 B 324.746 516.585 (221.651) 243.764 567.186 3.551.667 333.647 543.647 733.689 Positiv Positiv 2. kvartal

26584116 B (3.586.574) (3.247.267) 342.026 (3.562.924) 436.489 522.967 (3.140.567) (3.015.567) 3.538.534 Negativ Negativ 4. kvartal

29226571 B (156.525) (115.884) (47.117) (156.525) 3.026.353 3.026.353 1.829.464 2.329.464 696.889 Negativ Positiv 3. kvartal

32769721 B (1.388.023) (1.228.742) (160.883) (1.383.023) 1.034.650 1.503.400 (1.369.824) (1.244.824) 2.258.558 Negativ Negativ 4. kvartal

12736878 B (2.696.446) (2.831.150) (757.940) (2.969.446) 4.196.678 16.372.600 204.436 4.204.436 6.505.721 Negativ Positiv 3. kvartal

30359887 B (16.750) 133250 (202.915) (69.665) 0 0 (2.428.846) (2.303.846) 2.303.846 Negativ Negativ 3. kvartal

30697626 B 110.653 159.503 (48.850) 81.692 281.519 359.042 (183.552) (58.552) 417.594 Positiv Negativ 4. kvartal

30275446 B 52.108 161.763 (109.655) 52.108 1.337.110 2.774.486 419.654 569.654 1.168.201 Positiv Positiv 4. kvartal

14807535 B 710.483 1.147.933 (444.996) 532.783 3.199.586 23.426.429 5.766.017 9.610.736 2.943.152 Positiv Positiv 4. kvartal

27041825 B 333.171 330.096 (16.682) 257.693 1.149.526 1.149.526 (135.810) (10.810) 1.160.336 Positiv Negativ 4. kvartal

10065801 B (434.064) (291.473) (142.931) (326.831) 684.147 1.541.932 (530.197) (330.197) 1.765.548 Negativ Negativ 2. kvartal

33064381 B (24.424) (5.331) (19.093) (24.424) 548.034 1.538.962 (24.424) 55.576 545.193 Negativ Positiv 2. kvartal

26248744 B 80.051 117.018 (85.544) 49.251 2.271.405 2.359.150 (100.716) 24.284 2.334.866 Positiv Positiv 4. kvartal

30565002 B (35.327) 135.013 (171.852) (33.593) 1.614.646 2.523.379 52.924 177.924 1.686.630 Negativ Positiv 4. kvartal

29222584 B (2.295.014) (2.107.423) (252.721) (1.722.014) 4.037.706 4.579.926 238.678 363.678 4.216.248 Negativ Positiv 4. kvartal

47798515 B (473.255) (391.108) (87.931) (459.255) 921.551 2.442.961 (734.479) 287.479 742.076 Negativ Positiv 3. kvartal

19356175 B (419.475) (332.178) (87.297) (419.475) 1.271.750 1.271.750 (2.164.357) (1.964.357) 3.089.314 Negativ Negativ 4. kvartal

32570046 B 390.698 853.243 (462.545) 284.307 9.809.130 12.922.353 (2.493.576) (1.993.576) 13.495.741 Positiv Negativ 3. kvartal

31325234 B (111.313) (68.345) (42.968) (111.313) 161.613 161.613 (616.215) (491.215) 652.828 Negativ Negativ 4. kvartal

87668215 B (40.792) (20.779) (20.273) (232.554) 110.399 230.399 (530.652) (405.652) 636.051 Negativ Negativ 3. kvartal
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31773849 B 51.082 51.082 (402) 50.680 1.245 24.927 (856.076) (731.076) 756.003 Positiv Negativ 3. kvartal

33031939 B 668.231 685.640 17.409 487.878 1.535.211 1.980.696 487.878 677.878 1.062.702 Positiv Positiv 3. kvartal

25912012 B (5.704.822) (5.085.255) (619.624) (4.310.822) 172.747.572 173.549.891 (1.276.269) (776.269) 174.326.160 Negativ Negativ 4. kvartal
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Bilag 3 - Regnskabsanalyse vedrørende Z-score

31300177 ApS B 0,66 (0,45) 0,09 (0,18) (0,53) (7,77) Negativ Negativ 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

31177715 ApS B 0,03 (0,23) 0,95 (0,26) (0,31) (6,43) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

32285791 ApS B 1,03 (0,61) 0,17 (0,42) (0,70) (11,71) Negativ Negativ 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

29630828 ApS B 0,81 (0,28) 0,02 (0,39) (0,30) (7,57) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

10140358 ApS B 1,78 (0,05) 0,67 (0,09) (0,19) (3,12) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30728343 ApS B 52,78 0,98 0,00 0,06 0,27 11,16 Positiv Positiv 4. kvartal SR Andre Forbehold Ej i krise

72419014 A/S B 0,89 0,05 0,22 (0,16) (0,05) (2,55) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

28487770 ApS B 0,94 0,45 0,09 (0,04) 0,31 2,39 Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

30516206 ApS B 0,26 (1,38) 0,17 (0,50) (1,51) (20,74) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

31769043 ApS B 0,27 (0,09) 3,24 (0,11) (0,12) (3,09) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

26109671 ApS B 2,04 0,04 (0,86) 0,01 0,04 (0,13) Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Supplerende Ej i krise

21241393 A/S B 0,49 0,15 (0,78) 0,01 0,14 0,66 Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

29686645 ApS B 0,37 (0,47) 0,09 (0,50) (0,50) (10,79) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

28856407 ApS B 1,08 (0,34) 19,45 (0,09) (0,38) (5,64) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

32061311 ApS B 0,51 0,10 0,52 (0,04) 0,07 (0,42) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

26259711 ApS B 2,22 0,44 0,00 0,09 0,11 2,37 Positiv Positiv 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ej i krise

33150989 ApS B 0,52 0,17 (0,01) 0,08 0,08 1,00 Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

25792548 ApS B 0,98 0,23 0,01 0,01 0,18 1,26 Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Ej i krise

31770866 ApS B 0,36 (1,18) 0,64 (0,55) (1,23) (18,64) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

28980124 ApS B 0,52 (0,91) 0,45 (0,30) (1,12) (14,60) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

29154171 ApS B 0,74 0,01 (0,22) 0,17 (0,01) 0,84 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

10141982 A/S C 1,47 0,42 0,23 (0,71) 0,03 (6,30) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

27624480 ApS B 0,24 (3,19) 0,00 (1,95) (4,72) (63,59) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

25681509 A/S B 0,53 (1,11) 0,64 (0,27) (1,21) (15,44) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32303943 ApS B 0,96 0,34 0,08 (0,07) 0,26 1,44 Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

26248043 A/S B 1,79 0,06 0,02 (0,06) (1,11) (9,24) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

33152132 A/S B 0,99 0,12 0,05 (0,19) (0,19) (3,75) Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

14334947 ApS B 1,02 0,09 0,78 (0,06) (0,02) (1,25) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

33266189 ApS B 0,44 (1,27) 0,00 (1,66) (1,66) (32,89) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

27506445 ApS B 0,61 (0,36) (0,12) 0,06 (0,58) (5,55) Positiv Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt
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30718380 ApS B 0,86 0,05 (0,47) 0,06 (0,10) (0,81) Positiv Positiv 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30986547 ApS B 0,23 (3,40) 6,05 (3,56) (3,42) (70,51) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

33241879 ApS B 0,82 (0,17) 32,22 (0,24) (0,24) (5,70) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

32668291 ApS B 0,00 (398.434,50) 0,00 (462.072,00) (460.934,50) (9.038.510,38) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

27441394 ApS B 0,00 (0,00) 0,01 (1,54) (0,15) (17,10) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32839835 APS B 0,61 (0,06) 0,28 (0,11) (0,11) (2,88) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

27124445 A/S B 0,10 (7,76) 0,15 (1,49) (9,09) (104,23) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

24225984 ApS B 0,29 (1,40) 0,15 (2,21) (2,82) (47,18) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

29441847 ApS B 3,06 0,15 (11,09) 0,00 (0,02) (0,15) Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

29691606 ApS B 0,05 (0,00) 13,69 (0,04) (0,05) (1,80) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

18285347 A/S B 0,88 0,05 0,10 (0,13) (0,06) (2,40) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

32472737 ApS B 1,24 0,27 (0,02) 0,14 0,04 1,66 Positiv Positiv 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ej i krise

27065570 A/S B 1,04 0,07 (0,87) 0,01 0,05 (0,11) Positiv Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Ej i krise

29777055 A/S C 1,07 0,12 (1,35) (0,02) 0,07 (0,15) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Ej i krise

32072720 ApS B 0,23 (2,81) 0,01 (2,77) (3,07) (58,51) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

30193911 A/S B 0,22 (0,99) (0,24) (0,20) (1,01) (13,00) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

27100686 A/S B 0,00 (34.085,93) 2,88 923,30 (35.648,43) (349.059,63) Positiv Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

12704143 ApS B 20,85 (2,07) (10,33) (0,16) (2,23) (21,93) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

26051800 A/S B 0,54 (0,97) (1,30) (0,03) (1,15) (12,36) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

32827187 ApS B 1,01 0,05 0,18 (0,22) (0,03) (2,99) Negativ Positiv 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

26850894 ApS B 0,36 (1,49) 1,16 (0,20) (1,58) (18,69) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

10090628 ApS B 2,00 0,27 (0,38) 0,04 0,10 1,19 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

32271391 ApS B 0,78 (0,16) 0,05 (0,24) (0,28) (5,69) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

28991479 ApS B 0,40 (0,33) (2,62) (0,03) (0,33) (4,49) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

29407762 ApS B 1,40 (0,05) 0,88 0,13 (0,29) (1,70) Positiv Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

32281796 ApS B 4,59 0,79 0,00 0,06 0,25 4,35 Positiv Positiv 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ej i krise

32082564 ApS B 6,81 (0,00) 4,03 (0,00) (0,07) (0,59) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

32667996 ApS B 0,66 (0,23) 0,19 (0,16) (0,49) (6,62) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

27603610 A/S B 0,53 (0,13) (0,15) 0,04 (0,50) (4,51) Positiv Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

33500955 A/S B 0,08 (7,40) 0,02 (9,98) (9,98) (192,85) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

33255098 ApS B 0,21 (1,40) 0,01 (1,56) (1,56) (31,62) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

19774376 A/S B 0,41 (1,43) 0,66 (3,18) (1,63) (48,03) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

29444285 A/S B 0,68 (0,28) (15,81) (0,12) (0,45) (6,02) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

33772394 ApS B 0,65 (0,00) (1,02) (0,05) (0,05) (1,65) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32294669 ApS B 0,02 0,06 (1,64) (0,07) (0,07) (1,91) Negativ Positiv 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt
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28970730 A/S B 0,47 (0,96) (0,92) (0,22) (1,38) (15,82) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

33585969 ApS B 0,19 (1,00) 0,03 (1,15) (1,15) (23,48) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

32470939 ApS B 0,27 (0,91) 0,09 (4,70) (9,32) (117,83) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

25831888 ApS B 0,73 (0,23) 0,55 (0,21) (0,36) (6,20) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32781144 ApS B 1,04 0,02 1,20 (0,06) (0,08) (1,84) Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

16626902 ApS B 2,27 0,77 0,00 (0,43) 0,22 (1,08) Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

21402249 A/S B 1,87 0,49 (0,14) 0,23 0,18 4,29 Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

17611046 ApS B 0,68 0,08 0,05 (0,59) (0,18) (7,68) Negativ Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

31617529 A/S B 0,45 0,23 0,01 (0,12) (0,11) (2,14) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30825292 A/S B 0,02 (4,00) 0,11 (2,42) (4,31) (67,61) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

13199590 A/S C 0,46 0,05 0,85 (0,09) (0,16) (2,74) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

29780633 ApS B 0,35 (0,78) (0,49) 0,09 (0,87) (8,56) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

32470785 ApS B 0,41 0,04 (0,34) 0,08 (0,01) (0,07) Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Forbehold Ej i krise

33366728 A/S B 0,01 0,13 0,06 (0,35) (0,30) (6,19) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

29804125 ApS B 0,00 (0,15) (41,07) (0,04) (1,75) (14,14) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

10142539 ApS B 0,20 (0,44) (1,00) (0,00) (0,51) (5,83) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

11979602 A/S B 0,14 (0,01) 3,64 (0,11) (0,03) (2,20) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

26554608 A/S B 0,32 (8,05) 0,38 1,79 (9,23) (73,91) Positiv Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

31052629 ApS B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,91) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

28122683 ApS B 2,31 0,59 0,02 (0,01) 0,54 4,96 Positiv Positiv 3. kvartal SR 4 store Forbehold Ej i krise

30831632 ApS B 1,25 0,27 0,01 (2,19) (0,08) (22,03) Negativ Positiv 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

10918944 ApS B 0,32 0,08 (3,69) (0,04) 0,05 (0,63) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

21481580 A/S B 0,69 (0,61) (0,07) 0,01 (0,44) (5,71) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32776302 ApS B 0,05 0,32 (0,08) 0,11 0,22 2,72 Positiv Positiv 3. kvartal SR 4 store Ingen Ej i krise

32776396 ApS B 0,37 (1,47) 0,08 (1,51) (1,57) (31,30) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

16814504 ApS B 0,44 (0,31) 0,21 (0,29) (0,33) (6,97) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

31278279 ApS B 0,00 (0,98) 0,06 (0,71) (3,26) (34,56) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

31278368 ApS B 0,35 (0,07) (1,19) 0,01 (0,08) (1,49) Positiv Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

31632560 ApS B 0,85 (0,07) (0,65) 0,04 (0,64) (5,32) Positiv Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

27010709 A/S B 0,51 (0,21) 0,33 (0,19) (0,41) (6,35) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32556337 ApS B 0,76 (0,32) (0,06) 0,06 (0,58) (5,37) Positiv Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

29936757 ApS B 0,55 (0,20) 0,46 (0,05) (0,24) (3,72) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

30088352 ApS B 1,66 0,40 0,02 (0,13) (0,00) (0,87) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

27928714 ApS B 0,45 (0,26) (0,84) 0,01 (0,30) (3,65) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

26359783 ApS B 1,33 0,28 5,45 (0,01) 0,03 0,12 Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Ej i krise
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27925731 ApS B 0,33 0,01 2,07 (0,07) (0,59) (5,85) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

31619041 A/S B 1,59 0,37 0,14 (0,48) 0,05 (4,00) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

28150482 A/S B 0,57 0,09 0,08 (0,63) (0,66) (11,56) Negativ Positiv 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

19892298 ApS B 0,29 0,04 3,71 (0,05) (0,37) (4,04) Negativ Positiv 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

30547489 A/S C 0,62 0,10 (6,50) (0,03) (0,08) (1,35) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

33638833 ApS B 0,05 (0,32) 0,07 (0,65) (0,65) (12,94) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

30813898 ApS B 1,04 0,04 (0,01) 0,13 (0,63) (3,98) Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

26128188 A/S C 1,23 0,22 (0,99) 0,00 0,19 1,32 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

33379382 ApS B 0,42 (1,01) 0,04 (1,32) (1,32) (26,27) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

31944821 ApS B 0,17 (2,70) 0,29 (2,00) (2,75) (48,31) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32945023 ApS B 1,27 0,24 0,06 (0,59) (0,59) (10,17) Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

33076177 ApS B 0,80 (0,05) 0,13 (0,29) (0,13) (4,77) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

25955471 A/S B 0,31 (0,90) 2,90 (1,40) (0,96) (24,19) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

16909874 A/S B 1,62 0,39 0,10 0,16 0,16 3,11 Positiv Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

33370733 ApS B 0,93 (0,30) 0,10 (0,37) (0,37) (7,91) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

30730798 ApS B 0,94 0,24 0,04 (0,22) (0,10) (3,00) Negativ Positiv 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

32259596 A/S B 0,84 (0,12) 0,11 (0,32) (0,17) (5,46) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30364856 ApS B 1,09 (0,17) (0,29) 0,06 (0,21) (2,19) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

33263074 ApS B 0,71 0,09 0,00 (0,10) (0,10) (2,31) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

21255572 ApS B 0,60 (0,37) (1,30) (0,02) (0,40) (5,01) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

27099238 A/S B 0,80 (0,02) 0,44 (0,22) (0,25) (4,89) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

25942256 ApS B 0,40 (2,31) 0,06 (1,54) (2,52) (40,95) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

20295538 A/S B 0,98 (0,02) 0,06 (0,70) (0,16) (8,82) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

33069944 ApS B 0,01 (71,65) 0,05 (73,49) (73,49) (1.463,33) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

25647017 ApS B 0,23 (3,42) (0,56) 0,13 (3,93) (38,13) Positiv Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

28135661 ApS B 0,00 (1,39) 0,00 (0,37) (1,93) (22,62) Negativ Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

33252420 ApS B 1,25 0,25 (0,01) 0,18 0,18 3,04 Positiv Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

30711874 ApS B 0,52 (0,19) 2,95 (0,18) (0,22) (4,76) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

29795398 ApS B 0,57 (0,39) 0,95 (0,22) (1,32) (13,80) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

33584938 ApS B 0,19 (0,19) 0,29 (0,21) (0,21) (4,95) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

30362284 ApS B 0,20 3,78 0,10 (0,23) (4,02) (21,83) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

10046661 ApS B 0,82 (0,25) 0,06 (0,37) (0,30) (7,39) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

29208670 ApS B 0,29 0,08 1,49 (0,08) 0,06 (1,03) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

15267232 A/S B 0,02 (45,10) 0,51 (11,61) (48,21) (596,10) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

30603419 A/S B 0,77 0,12 (0,54) 0,03 (0,18) (1,52) Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt
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21558087 A/S B 1,25 0,38 0,84 0,03 (0,19) (0,80) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

28119631 A/S B 0,54 (0,81) (15,82) (0,23) (0,88) (11,72) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

14683690 ApS B 0,05 (6,74) 0,14 (7,79) (7,79) (153,43) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold+supl.Kriseramt

26062438 ApS B 1,28 0,22 (0,29) 0,03 (0,00) 0,11 Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

30003764 APS B 0,10 (9,40) 0,00 (5,39) (9,93) (153,20) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30601637 APS B 0,37 0,19 0,04 0,12 0,10 1,61 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Supplerende Ej i krise

33360681 APS B 0,25 (2,33) (0,14) (2,38) (2,38) (48,35) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

32562280 APS B 0,86 (0,16) 0,04 (0,34) (0,43) (7,83) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

33495811 A/S B 0,05 (0,16) 0,08 (0,19) (0,19) (4,65) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

21848298 APS B 0,33 (1,96) 1,10 (0,53) (2,04) (26,62) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

33145683 A/S B 0,83 0,18 0,06 (0,93) 0,04 (9,15) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

32883729 APS B 0,37 (1,73) 0,00 (0,83) (1,82) (27,23) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

25626621 A/S B 0,50 (0,10) 0,45 (0,12) (0,24) (4,08) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

29836671 APS B 0,88 (0,11) 0,17 (0,29) (0,38) (6,72) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

89796210 A/S B 0,01 (84,68) (3,08) 31,37 (124,59) (847,21) Positiv Negativ 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

29315183 ApS B 0,30 (2,15) (0,67) 0,09 (2,33) (23,23) Positiv Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

33266340 APS B 0,50 (0,52) 0,03 (0,64) (0,64) (13,27) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30357515 APS B 0,08 (0,24) (0,52) (0,02) (0,31) (4,06) Positiv Negativ 3. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

24980251 APS B 0,92 (0,06) 0,39 (0,11) (0,16) (3,25) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

29309035 APS B 1,21 0,07 0,08 (0,05) 0,06 (0,62) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

31879477 APS B 1,06 0,12 0,07 (0,32) 0,12 (2,73) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

25612760 A/S B 0,52 (0,76) 0,09 (0,71) (1,12) (18,15) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

33378378 APS B 0,52 (0,58) 0,28 (0,64) (0,64) (13,48) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

32763448 APS B 0,70 (1,27) 0,00 (1,24) (1,49) (27,54) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

32658598 A/S B 0,78 (0,12) 0,01 (0,14) (0,16) (3,72) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

29198306 APS B 0,68 (0,33) 0,41 (0,28) (0,40) (7,49) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

29693366 APS B 1,04 0,10 (0,25) 0,06 (0,01) 0,08 Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

30812271 A/S B 0,43 (0,66) (1,48) 0,00 (0,70) (7,80) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

25149246 APS B 0,55 (0,62) 0,18 (0,74) (0,84) (15,97) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

30908708 APS B 0,50 (0,31) 0,29 (0,00) (0,41) (4,79) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

32161278 APS B 0,35 (2,62) 0,03 (1,93) (3,31) (51,46) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

28287062 APS B 0,59 0,02 0,10 (0,17) (0,07) (2,89) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

15283432 APS B 0,39 (1,51) 0,63 (0,14) (1,48) (17,39) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

10022061 APS B 0,72 (0,33) 0,28 (0,27) (0,44) (7,62) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

32310729 APS B 1,08 0,02 (1,07) (0,00) (0,00) (0,79) Negativ Positiv 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt
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28654324 APS B 0,48 (0,27) 0,36 (0,38) (0,34) (7,91) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

32834140 APS B 0,68 0,16 (0,38) 0,01 0,01 (0,17) Positiv Positiv 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ej i krise

31091322 APS B 0,17 (1,51) 0,18 (0,38) (1,53) (20,10) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

31935326 APS B 0,37 (1,70) 0,09 (0,33) (2,37) (26,33) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

25533100 APS B (8,58) (0,88) 0,00 (0,05) (2,10) (20,43) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

27226825 APS B 0,58 (0,29) 0,20 (0,19) (0,39) (6,36) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

29510091 A/S B 0,51 (0,61) 0,18 (0,52) (0,80) (13,46) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30835301 A/S B 0,40 (0,74) (0,98) 0,05 (0,96) (9,50) Positiv Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

33383320 APS B 0,59 (0,38) 0,16 (0,71) (0,71) (14,02) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

32452876 APS B 0,91 (0,04) 0,01 (0,23) (0,10) (3,85) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

29212864 A/S B 14,92 0,36 (0,45) 0,02 (0,06) 1,78 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

26112567 APS B 0,03 (0,01) 35,29 (0,07) (0,87) (8,29) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

25902173 A/S B 4,80 0,61 (0,18) 0,05 (0,13) 0,93 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

20631201 A/S B 1,11 0,33 0,21 (0,03) (0,06) (0,63) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

33581890 APS B 0,41 0,31 (0,01) 0,05 0,05 0,92 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

75527918 APS B 1,03 0,25 0,04 (0,42) (0,70) (9,31) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

31589657 A/S B 0,49 (0,90) 0,14 (0,88) (1,07) (19,86) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

32591310 A/S C 1,02 0,26 0,06 (0,08) (0,12) (1,73) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

33379161 APS B 0,25 (2,16) 0,10 (2,35) (2,35) (47,22) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

29832390 APS B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,91) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

20109203 A/S B 0,45 (1,65) 0,47 (0,75) (1,83) (26,30) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

31592887 A/S B 0,87 (0,18) (1,56) 0,35 (0,41) (0,87) Positiv Negativ 3. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

73624428 A/S B 0,02 0,08 21,15 (0,02) (0,17) (2,28) Negativ Positiv 3. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

29780889 APS B 0,09 (1,85) 6,82 (0,16) (1,86) (21,36) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

27265391 A/S B 1,12 0,12 0,34 (0,05) 0,09 (0,31) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

31588731 A/S B 0,59 (0,38) (0,78) 0,01 (0,44) (5,04) Positiv Negativ 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

12393407 APS B 1,00 (0,06) (2,86) (0,03) (0,07) (1,76) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

29789207 A/S B 0,58 (0,65) 0,18 (0,48) (0,84) (13,48) Negativ Negativ 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

31672341 A/S B 0,90 0,09 0,06 (0,15) (0,04) (2,31) Negativ Positiv 4. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

30089847 APS B 0,47 (1,15) 0,27 (0,40) (1,44) (18,54) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

30237684 APS B 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 (0,92) Negativ Negativ 2. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30587200 APS B 0,31 (14,63) 0,17 (7,17) (17,50) (240,98) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

26999308 APS B 0,48 0,23 0,13 (0,37) (0,37) (6,61) Negativ Positiv 2. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

26109841 A/S B 1,00 (0,88) 0,00 (0,75) (0,34) (13,17) Negativ Negativ 2. kvartal SR 4 store Ingen Kriseramt

30282787 APS B 0,09 (0,45) (1,15) (0,02) (0,30) (4,59) Negativ Negativ 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt
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12732791 APS B 1,49 0,33 0,21 (0,22) 0,24 (0,19) Negativ Positiv 2. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

12381506 APS B 0,00 0,73 0,00 (0,29) 0,36 0,98 Negativ Positiv 2. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

25897072 APS B 0,02 (44,57) 0,00 0,31 (47,01) (469,10) Negativ Negativ 2. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

29620288 APS B 0,06 0,28 (0,02) 0,17 0,25 3,40 Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

10630630 APS B 0,02 (54,92) 0,38 (28,91) (71,49) (964,23) Negativ Negativ 2. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

31327326 APS B 0,26 (1,15) 0,20 (0,65) (1,36) (20,51) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

26096928 APS B 0,83 (0,02) 2,42 (0,06) (0,04) (1,75) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

76403228 APS B 0,95 0,25 0,67 (0,06) 0,10 0,07 Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

32878628 APS B 0,24 (0,87) 0,01 (1,36) (1,36) (26,69) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Forbehold Kriseramt

28117647 APS B 0,61 (0,56) 1,83 (0,22) (1,05) (12,34) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

26786835 A/S B 0,23 (2,98) 0,03 (3,46) (5,34) (82,37) Negativ Negativ 3. kvartal SR 4 store Forbehold Kriseramt

25571339 A/S B 0,25 (1,92) 0,05 (4,39) (3,11) (72,19) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

33034717 APS B 0,98 0,03 3,59 (0,03) (0,03) (1,21) Negativ Positiv 3. kvartal SR 4 store Supplerende Kriseramt

29308578 APS B 0,21 0,26 (0,35) 0,02 0,24 1,79 Positiv Positiv 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Ej i krise

31417139 A/S B 0,96 (0,04) 0,25 (0,36) (0,08) (5,02) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

26244552 APS B 0,77 0,15 (0,43) 0,07 0,09 0,99 Positiv Positiv 2. kvartal RR Andre Forbehold Ej i krise

26584116 APS B 0,12 (5,77) (0,11) (6,81) (6,01) (128,05) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

29226571 APS B 4,34 0,77 0,41 (0,05) 0,60 5,75 Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Supplerende Ej i krise

32769721 APS B 0,46 (0,83) 0,13 (0,92) (0,91) (18,90) Negativ Negativ 4. kvartal Fravalgt I/R Ingen Kriseramt

12736878 A/S B 0,65 0,26 0,27 (0,18) 0,01 (1,79) Negativ Positiv 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

30359887 APS B 0,00 0,00 (1,52) 0,00 0,00 (0,90) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

30697626 APS B 0,67 (0,16) (0,31) 0,23 (0,51) (2,80) Positiv Negativ 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

30275446 APS B 1,14 0,21 (0,68) 0,02 0,15 1,12 Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

14807535 A/S B 1,09 0,41 (0,39) 0,02 0,25 2,42 Positiv Positiv 4. kvartal SR Andre Ingen Ej i krise

27041825 APS B 0,99 (0,01) (0,05) 0,22 (0,12) 0,52 Positiv Negativ 4. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

10065801 APS B 0,39 (0,21) 0,49 (0,21) (0,34) (6,07) Negativ Negativ 2. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

33064381 APS B 1,01 0,04 3,58 (0,02) (0,02) (0,98) Negativ Positiv 2. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

26248744 APS B 0,97 0,01 (0,73) 0,02 (0,04) (0,86) Positiv Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

30565002 APS B 0,96 0,07 (1,27) (0,01) 0,02 (0,55) Negativ Positiv 4. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

29222584 APS B 0,96 0,08 0,12 (0,38) 0,05 (3,87) Negativ Positiv 4. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

47798515 A/S B 1,24 0,12 0,22 (0,19) (0,30) (4,46) Negativ Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Kriseramt

19356175 APS B 0,41 (1,54) 0,26 (0,33) (1,70) (20,95) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt

32570046 A/S B 0,73 (0,15) (0,54) 0,02 (0,19) (2,45) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Supplerende Kriseramt

31325234 APS B 0,25 (3,04) 0,63 (0,69) (3,81) (44,21) Negativ Negativ 4. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt

87668215 APS B 0,17 (1,76) 0,98 (1,01) (2,30) (32,67) Negativ Negativ 3. kvartal SR Andre Forbehold Kriseramt
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31773849 APS B 0,00 (29,33) (0,01) 2,03 (34,34) (316,01) Positiv Negativ 3. kvartal SR Andre Ingen Kriseramt

33031939 APS B 1,44 0,34 0,03 0,25 0,25 4,47 Positiv Positiv 3. kvartal RR Andre Ingen Ej i krise

25912012 A/S B 0,99 (0,00) 0,12 (0,02) (0,01) (1,09) Negativ Negativ 4. kvartal RR Andre Supplerende Kriseramt
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Bilag 4 - Burde den supplerende oplysning have været et forbehold

31177715 RR Andre Supplerende Ja Ud fra oplysningerne i noten burde den supplerende oplysning være et forbehold

29630828 SR Andre Supplerende Nej

10140358 SR Andre Supplerende Ja Dårlig beskrivelse af usikkerheder i ledelsensberetningen.

72419014 SR 4 store Supplerende Nej

30516206 SR Andre Supplerende Ja Ud fra oplysningerne i noten burde den supplerende oplysning være et forbehold

31769043 RR Andre Supplerende Nej

26109671 RR Andre Supplerende Nej

29686645 SR Andre Supplerende Nej

28856407 RR Andre Supplerende Nej

25792548 SR Andre Supplerende Nej

25681509 SR Andre Supplerende Nej

33152132 SR Andre Supplerende Nej

30718380 SR Andre Supplerende Ja Det er revisor selv der beskriver sine antagelser, dette burde have været nævnt i et forbehold.

32668291 SR 4 store Supplerende Nej

27441394 SR Andre Supplerende Ja Ingen beskrivelse af usikkerheder i årsregnskabet. Revisor beskriver sine antagelser.

27124445 SR Andre Supplerende Nej

24225984 RR Andre Supplerende Ja Der er ingen beskrivelse af usikkerhederne.

29691606 SR Andre Supplerende Nej

29777055 SR Andre Supplerende Nej

32072720 RR Andre Supplerende Ja Det er revisor selv der beskriver sine antagelser, dette burde have været nævnt i et forbehold.

30193911 SR 4 store Supplerende Nej

26850894 RR Andre Supplerende Nej

32271391 RR Andre Supplerende Ja Svag beskrivelse af usikkerheder. Blot en oplysning om at kapitalen reetableres ved egen drift.

29407762 SR 4 store Supplerende Ja Svag beskrivelse af usikkerheder. Blot en oplysning om at kapitalen reetableres ved egen drift.

32082564 SR 4 store Supplerende Nej

32667996 SR Andre Supplerende Nej

27603610 RR Andre Supplerende Ja Ingen beskrivelse af usikkerheder i årsregnskabet. Revisor beskriver sine antagelser.

33500955 SR Andre Supplerende Nej

33255098 RR Andre Supplerende Nej

19774376 RR Andre Supplerende Nej

Bemærkning

CVR

nummer Revisor

Revisor-

type Modifikation

Burde der efter vores

skøn have været taget

et forbehold
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29444285 RR Andre Supplerende Nej

33772394 SR Andre Supplerende Nej

33585969 RR Andre Supplerende Nej

25831888 SR Andre Supplerende Ja Ingen tydelig beskrivelse af usikkerheden.

31617529 SR Andre Supplerende Nej

13199590 SR Andre Supplerende Nej

33366728 SR Andre Supplerende Nej

26554608 SR 4 store Supplerende Nej

10918944 RR Andre Supplerende Nej

21481580 SR Andre Supplerende Nej

32776396 SR 4 store Supplerende Nej

27010709 SR Andre Supplerende Nej

27928714 SR Andre Supplerende Nej

26359783 SR Andre Supplerende Nej

27925731 SR Andre Supplerende Nej

31619041 SR Andre Supplerende Nej

28150482 SR 4 store Supplerende Nej

30813898 SR Andre Supplerende Nej

33379382 SR Andre Supplerende Nej

31944821 SR Andre Supplerende Nej

32259596 SR Andre Supplerende Nej

30364856 SR Andre Supplerende Nej

21255572 SR Andre Supplerende Nej

25942256 RR Andre Supplerende Ja Omtalen i noten beskriver et forbehold, hvorfor revisor burde have taget forbehold for going concern

20295538 SR Andre Supplerende Nej

25647017 SR Andre Supplerende Nej

30711874 RR Andre Supplerende Nej

29795398 SR Andre Supplerende Nej

10046661 SR 4 store Supplerende Nej

29208670 SR Andre Supplerende Nej

21558087 SR Andre Supplerende Nej

28119631 SR Andre Supplerende Nej

30003764 SR Andre Supplerende Nej

30601637 RR Andre Supplerende Nej

29836671 SR Andre Supplerende Nej
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29315183 RR Andre Supplerende Nej

33266340 SR Andre Supplerende Nej

24980251 RR Andre Supplerende Ja Svag formulering af usikkerheden.

25612760 SR 4 store Supplerende Nej

32658598 SR Andre Supplerende Nej

30812271 SR Andre Supplerende Nej

25149246 RR Andre Supplerende Ja Beskrivelsen i den supplerende oplysning er et forbehold

30908708 SR Andre Supplerende Nej

32161278 RR Andre Supplerende Ja Svag beskrivelse af usikkerheder. Blot en oplysning om at kapitalen reetableres ved egen drift.

28654324 RR Andre Supplerende Ja Ingen beskrivelse af usikkerheder i ledelsesbetningen og svag beskrivelse i noten.

31091322 RR Andre Supplerende Nej

27226825 SR Andre Supplerende Nej

29510091 SR Andre Supplerende Nej

30835301 RR Andre Supplerende Nej

75527918 RR Andre Supplerende Nej

33379161 RR Andre Supplerende Nej

29780889 SR 4 store Supplerende Ja Svag formulering af usikkerheden i noten.

30237684 SR Andre Supplerende Nej

30587200 SR Andre Supplerende Nej

31327326 SR Andre Supplerende Ja Ud fra oplysningerne i noten burde den supplerende oplysning være et forbehold

28117647 SR Andre Supplerende Nej

33034717 SR 4 store Supplerende Ja Svag beskrivelse af usikkerheder. Blot en oplysning om at kapitalen reetableres ved egen drift.

29226571 SR Andre Supplerende Nej

30697626 SR Andre Supplerende Nej

10065801 SR Andre Supplerende Nej

29222584 SR Andre Supplerende Nej

19356175 RR Andre Supplerende Ja Ingen ledelsesberetning i regnskabet og ingen beskrivelse af usikkerheden i noterne.

32570046 SR Andre Supplerende Nej

25912012 RR Andre Supplerende Ja Ledelsen redegør ikke for usikkerheder, men dette er gjort af revisor
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Bilag 5 - Korrekt formuleret supplerende oplysning

29630828 SR Andre Supplerende Ja

10140358 SR Andre Supplerende Ja Dog er den supplerende oplysning er placeret forkert efter udtalelsen om ledelsesberetningen

72419014 SR 4 store Supplerende Ja

30516206 SR Andre Supplerende Ja

31769043 RR Andre Supplerende Ja

26109671 RR Andre Supplerende Ja

29686645 SR Andre Supplerende Ja

28856407 RR Andre Supplerende Ja

25792548 SR Andre Supplerende Ja

25681509 SR Andre Supplerende Ja

33152132 SR Andre Supplerende Ja

32668291 SR 4 store Supplerende Ja

24225984 RR Andre Supplerende Ja

29691606 SR Andre Supplerende Ja

32271391 RR Andre Supplerende Ja

29407762 SR 4 store Supplerende Ja

32082564 SR 4 store Supplerende Ja

32667996 SR Andre Supplerende Ja

33500955 SR Andre Supplerende Ja

19774376 RR Andre Supplerende Ja

29444285 RR Andre Supplerende Ja

33772394 SR Andre Supplerende Ja

33585969 RR Andre Supplerende Ja

25831888 SR Andre Supplerende Ja

31617529 SR Andre Supplerende Ja

13199590 SR Andre Supplerende Ja

26554608 SR 4 store Supplerende Ja

21481580 SR Andre Supplerende Ja

32776396 SR 4 store Supplerende Ja

27010709 SR Andre Supplerende Ja

Bemærkning

CVR

nummer Revisor

Revisor-

type

Going

Concern

Korrekt

formuleret

supplerende
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27928714 SR Andre Supplerende Ja

26359783 SR Andre Supplerende Ja

27925731 SR Andre Supplerende Ja

31619041 SR Andre Supplerende Ja

28150482 SR 4 store Supplerende Ja

30813898 SR Andre Supplerende Ja

31944821 SR Andre Supplerende Ja

32259596 SR Andre Supplerende Ja

30364856 SR Andre Supplerende Ja

21255572 SR Andre Supplerende Ja

25942256 RR Andre Supplerende Ja

25647017 SR Andre Supplerende Ja

30711874 RR Andre Supplerende Ja

29795398 SR Andre Supplerende Ja

10046661 SR 4 store Supplerende Ja

29208670 SR Andre Supplerende Ja

21558087 SR Andre Supplerende Ja

28119631 SR Andre Supplerende Ja

29315183 RR Andre Supplerende Ja

33266340 SR Andre Supplerende Ja

24980251 RR Andre Supplerende Ja

25612760 SR 4 store Supplerende Ja

30812271 SR Andre Supplerende Ja

32161278 RR Andre Supplerende Ja

28654324 RR Andre Supplerende Ja

31091322 RR Andre Supplerende Ja Dog er den supplerende oplysning er placeret forkert efter udtalelsen om ledelsesberetningen

27226825 SR Andre Supplerende Ja

33379161 RR Andre Supplerende Ja

29780889 SR 4 store Supplerende Ja

30237684 SR Andre Supplerende Ja

30587200 SR Andre Supplerende Ja

31327326 SR Andre Supplerende Ja

28117647 SR Andre Supplerende Ja

33034717 SR 4 store Supplerende Ja

30697626 SR Andre Supplerende Ja
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10065801 SR Andre Supplerende Ja

29222584 SR Andre Supplerende Ja

32570046 SR Andre Supplerende Ja
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Bilag 6 - Korrekt formuleret forbehold samt korrekt tilpasset konklusion

30728343 SR Andre Forbehold Nej Nej Burde være en afkræftende konklusion

31770866 SR Andre Forbehold Ja Ja

27506445 SR 4 store Forbehold Ja Ja

30986547 SR 4 store Forbehold Ja Ja

33241879 SR 4 store Forbehold Ja Ja

27100686 SR 4 store Forbehold Ja Ja

26051800 SR 4 store Forbehold Ja Ja

28970730 SR Andre Forbehold Ja Ja

32470939 RR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold det er. Burde være en afkræftende konklusion.

30825292 SR 4 store Forbehold Ja Ja

29780633 SR Andre Forbehold Ja Ja

32470785 SR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold det er. "Revisionen ikke har givet anledning til forbehold".

11979602 SR Andre Forbehold Ja Ja

31052629 RR Andre Forbehold Ja Ja

28122683 SR 4 store Forbehold Ja Ja

31632560 RR Andre Forbehold Nej Nej Forkert forbehold og forkert konklusion

33638833 SR Andre Forbehold Ja Ja

25955471 SR 4 store Forbehold Ja Ja

33069944 SR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold det er. Beskrivelsen er meget tynd.

33584938 RR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold og konklusion det er. Burde være afkræftende konklusion.

30362284 RR Andre Forbehold Ja Nej Tekst i konklusionen er forkert. Det skulle være en konklusion med forbehold

15267232 SR 4 store Forbehold Nej Nej Burde være en afkræftende konklusion

14683690 RR Andre Forbehold+supl Nej Nej Der er ikke beskrevet hvilket forbeholdet det er. "blank" konklusion

21848298 SR Andre Forbehold Ja Ja

32883729 SR Andre Forbehold+supl Nej Nej Ikke tydeligt beskrivelse af forehold. Burde være en afkræftende konklusion. "blank" konklusion.

25626621 SR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke klart at det er en afkræftende konklusion

29309035 SR Andre Forbehold Ja Ja

31879477 SR Andre Forbehold Ja Ja

33378378 RR Andre Forbehold Ja Ja

Bemærkning

CVR

nummer Revisor

Revisor-

type Modifikation

Korrekt

formuleret

forbehold

Korrekt

tilpasset

konklusion
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32763448 SR Andre Forbehold Ja Ja

29198306 SR Andre Forbehold Ja Ja

28287062 RR Andre Forbehold Ja Ja

32310729 SR 4 store Forbehold Ja Ja

20109203 SR Andre Forbehold Ja Ja

31592887 RR Andre Forbehold Ja Ja

12393407 SR 4 store Forbehold Ja Ja

10630630 SR Andre Forbehold Ja Ja

32878628 RR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold det er. "blank" konklusion.

26786835 SR 4 store Forbehold Ja Ja

26244552 RR Andre Forbehold Ja Ja

30359887 SR Andre Forbehold Ja Ja

31325234 SR Andre Forbehold Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvilket forbehold og konklusion der er benyttet.

87668215 SR Andre Forbehold Nej Nej Ledelsen har beskrevet usikkerheden og revisor er enig i anvendt regnskabsprincip.
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