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Executive Summary 

This thesis addresses auditors' endorsement conduct in connection with a going concern of 

bankrupt companies. We have analyzed if the auditor by providing endorsements with 

modifications on a going concern meets regulation requirements, including the quality of 

submitted modified endorsements on a going concern.  

 

This topic has been selected as Denmark, due to the financial crisis, has seen a large increase in 

the number of bankrupt companies. We have therefore found it interesting to investigate whether 

the auditor's work is organized in a way allowing the auditor to identify those companies which 

cannot be regarded as a going concern. 

 

The analysis deals with and compares the different categories of auditors. The analysis 

distinguishes between state authorized public accountants and registered accountants. State 

authorized public accountants are furthermore divided into: four major and other state authorized 

public accountants. 

 
Our analysis is based on 291 companies that have gone bankrupt between 1 June 2009 - 30 

September 2009. We have only included companies which have gone bankrupt within 12 months 

after the latest balance sheet day. The data base for the analysis in this thesis has particularly 

been the Danish Act on Registered and State Authorized Public Accountants (Act No. 468 of 17 

June 2008), the Declaration Order (BEK No. 668 of 26 June 2008) and Danish Auditing 

Standards. 

 

Our analysis can be divided into two broad analyses. The first analysis addresses whether 

auditors provide modified endorsements in cases where regulation expects it. The second part of 

the analysis is based on whether auditors in cases with modified endorsements have provided 

these according to the quality requirements provided by the regulation. 

 

Based on our analysis, we can conclude that there should have been given significantly more 

modified endorsements on a going concern than has been the case. We also found that registered 

accountants are significantly poorer at providing modified endorsements on a going concern than 

state authorized public accountants. 

 



Cand.merc.aud.   

17. maj 2010    

    

We have overall concluded that there is room for improving the quality of endorsements for 

gong concern. Our analysis has shown significant differences between the different categories of 

auditors. The four large state authorized accounting firms are in all areas doing significantly 

better than the industry in general. Other state authorized public accountants make more errors 

than the four large firms, but are better than registered auditors who clearly make the most errors 

in all aspects of the analysis. Generally we found significantly more errors than was expected. 
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1 Indledende kapitel 

1.1 Indledning 

Danmark har igennem en årrække redet på en bølge af højkonjunktur, hvor selskabers 

investerings- og ekspansionslyst har været stor, hvor nye initiativrige selskaber er skudt op, og 

hvor finansiering fra investorer og banker sjældent har givet anledning til problemer. Denne 

epoke vendte brat omkring sommeren 2008 med sub-prime krisen i USA, der som en finansiel 

flodbølge skyllede over resten af verden. I Danmark faldt boligpriserne, bankernes sikkerhed for 

mange lån blev mindre, bankerne blev meget forsigtige med at udstede nye lån, nationalbanken 

hævede gentagende gange renten, arbejdsløsheden begyndte at stige samtidig med, at flere 

selskaber begyndte at gå konkurs og det hele bed sig selv i halen, hvorfor en økonomisk 

nedtursspiral var sat i gang. 

 

Som nævnt er en af konsekvenserne af den igangværende økonomiske afmatning, at antallet af 

konkurser er steget kraftigt siden sommeren 20081. Denne udvikling stiller større krav til såvel 

interne som eksterne aktører i selskaberne. Ledelser, aktionærer, banker, andre kreditorer samt 

revisorer mv. må derfor have øget fokus på, hvorledes selskaberne, som de er involveret i, er 

påvirket af den økonomiske afmatning. Denne kandidatafhandling vil primært have fokus på 

konsekvenserne set fra revisionsbranchens side.  

 

Vi er begge ansat i revisionsbranchen, hvorfor vi på nærmeste hånd får lov til at følge med i 

selskabers såvel økonomiske op- som nedture. Det er nævnt ovenfor, at der er sket en markant 

udvikling i antallet af konkurser måned for måned siden juni 2008 frem til december 2009. Dette 

har vakt vores interesse for, hvilke udfordringer dette giver i relation til at revidere selskaber, der 

er ramt af krisen eller som kan blive påvirket af ydre forhold, der er ændret som følge af krisen.  

 

Historisk set har der de seneste år før 2008 ikke været mange konkurser, 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. Vi anser det derfor for spændende at undersøge, om revisors arbejde reelt er 

indrettet således, at going concern problemer opfanges og herved kan rapporteres i 

revisionspåtegningen. 
                                           
1 “2009 sætter rekord for antallet af konkurser”, Experian, pressemeddelelse januar 2009. 
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Vi er ligeledes blevet inspireret af en artikel i fagbladet revision og regnskabsvæsen2, der 

behandlede påtegningsadfærden i relation til going concern. Denne artikel inspirerede os til at 

analysere området going concern nærmere, da vi synes, at det i vores branche er en yderst 

spændende problemstilling i disse krise tider. Vi mener endvidere, at der fremover vil komme 

større fokus på revisors arbejde og påtegninger fra såvel kurator, kreditorer m.fl. Dette begrundes 

ikke mindst med, at i flere store konkurser, som IT Factory og Roskilde Bank, indledte kurator 

og kreditorer et retsligt efterspil mod revisor med anklage om ikke at have udført deres arbejde 

tilstrækkeligt. Denne øgede fokus på, om revisor har udført sit arbejde korrekt eller om revisor 

har et medansvar, er med til at øge opmærksomheden på, at de afgivne revisionspåtegninger er 

korrekte. 

 

Denne kandidatafhandling vil derfor behandle revisors rolle i relation til going concern, herunder 

en redegørelse af, hvilke retningslinjer som revisor skal følge, hvilke revisionshandlinger som 

skal iagttages og udføres samt hvilke rapporteringsmuligheder revisor har som reaktion på de 

konstaterede forhold. Kandidatafhandlingen vil endvidere have til formål at analysere, om 

revisor har afgivet de korrekte påtegninger på selskaber, der efterfølgende viste sig ikke at være 

going concern. 

 

1.2 Fordeling ved udarbejdelse af afhandlingen 

Som forfattere til afhandlingen påtager vi os i fællesskab ansvaret for indholdet af afhandlingen 

som helhed. Dog har Henriette F. Jørgensen haft det overordnede ansvar for udarbejdelsen af 

kapitlerne 4 og 5. Allan Breiling har haft det overordnede ansvar for udarbejdelsen af kapitlerne 

3 og 6. Den resterende del af afhandlingen er udarbejdet i et samarbejde, hvor begge har indgået 

ligeligt i arbejdsprocessen. Vi er begge af den opfattelse, at fordelingen af arbejdsbyrden i 

forbindelse med afhandlingen har været ligeligt fordelt. 

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledende overvejelser, har vi valgt at arbejde ud fra en overordnet 

problemstilling, der lyder som følgende: 

                                           
2 ”Going concern - en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber”, 

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, Revision og Regnskab, nr. 9 2009. 
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”I hvor høj grad er revisors påtegningsadfærd i forbindelse med going concern i 

overensstemmelse med reguleringens intentioner.” 

 

Vi har igennem 2009 oplevet en stor stigning i antallet af konkurser og vi er interesserede i at 

undersøge, hvorvidt revisor har været i stand til at foretage den relevante vurdering af going 

concern, herunder om der er lavet en modificeret påtegning, når det var nødvendigt. 

 

I tiden efter at erklæringsbekendtgørelsen af 22. december 2004 trådte i kraft, har det vist sig, at 

revisors erklæringer ikke i alle tilfælde har levet op til bekendtgørelsens intentioner3. Vi vil i 

denne afhandling foretage en analyse af påtegningsadfærden baseret på de selskaber, som er gået 

konkurs i perioden 1. juni 2009 – 30. september 2009 for herigennem at konkludere, hvorvidt 

revisor inden for denne periode efter vores vurdering har levet op til erklæringsbekendtgørelsen i 

forbindelse med going concern. 

 

Til besvarelsen af ovenstående problemstilling, har vi valgt at opstille følgende yderligere 

problemformuleringsspørgsmål: 

 

o Hvor er revisionsrisikoen størst for, at revisor ikke får identificeret going concern? 

o Kan der på baggrund af de konkursramte selskaber udledes en sammenhæng mellem 

nøgletal og senere konkurs? 

o Opfylder de senest afgivne påtegninger på selskaber, der er gået konkurs, den forventede 

standard jævnfør gældende regulering? 

o Er der forskel på påtegningerne set i forhold til hvilken kategori af revisionsfirma, der har 

revideret årsrapporten? (4 store / øvrige statsautoriserede / registrerede) 

o Er de afgivne modificerede påtegninger omkring going concern i overensstemmelse med 

reguleringens krav og god revisorskik? 

 

På baggrund af ovennævnte spørgsmål ønsker vi at lave en dybdegående analyse af 

påtegningsadfærden i forbindelse med going concern. 

 

 

                                           
3 ”En analyse af revisors påtegningsadfærd for selskaber der er erklæret konkurs i 2006”, Line Jørgensen og Jimmy 

Lindstrøm, Kandidatafhandling. 
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1.4 Afgrænsning 

Denne afhandling er udarbejdet med det formål at kunne konkludere på ovenstående 

problemformulering. Vi har afgrænset os fra at behandle problemstillinger, der falder uden for 

den egentlige problemformulering. Vi har yderligere afgrænset os fra områder, der efter vores 

vurdering enten ikke har været mulige at behandle fyldestgørende, samt områder, som vi har 

vurderet ikke ville være væsentlige for behandlingen af opgavens problemstilling. De 

væsentligste afgrænsninger i opgaven er beskrevet nedenfor. 

 

Revisors påtegningsadfærd er et bredt emne, hvorfor vi har valgt kun at fokusere på, hvorvidt 

revisionspåtegningerne indeholder forbehold eller supplerende oplysninger omkring going 

concern. Alle andre former for forbehold og supplerende oplysninger ville være utrolig 

spændende at analysere, men de er ikke en del af vores formål med opgaven. 

 

Vi har valgt kun at analysere konkursramte aktie- og anpartsselskaber. Vi afgrænser derfor fra at 

inddrage øvrige virksomhedsformer, der er erklæret konkurs i den undersøgte periode. 

 

Vores analyse er udelukkende baseret på erklæringer med høj grad af sikkerhed og den er tillige 

kun baseret på påtegninger, der er afgivet på regnskaber med konkursdekret senest 12 måneder 

efter balancedagen.  

 

Vi har ved behandlingen af kapitel 2 primært valgt at tage udgangspunkt i danske fortolkninger 

og praksis på området. De danske revisionsstandarder er udarbejdet på baggrund af de 

internationale, hvorfor vi har antaget at de danske standarder er fyldestgørende i 

overensstemmelse hermed. Kapitlet er endvidere udarbejdet som grundlag for den videre opgave, 

hvorfor vi har afgrænset os fra litteratur, som vi har vurderet ikke ville have indflydelse for 

behandlingen af vores problemformulering. 

 

Det forventes, at vi i vores analyse konstaterer, at der er revisorer, der ikke har levet op til 

reguleringens intentioner. Vi afgrænser os fra at behandle eventuelle sanktionsmuligheder mod 

disse revisorer. 

 

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

startede på opgaven i oktober 2009. Vi afgrænser os derfor fra eventuelle igangværende 

lovforslag, og senere vedtaget lovgivning inden opgavens aflæggelse 17. maj 2010. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 1 

17. maj 2010    

    5 

 

1.5 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig til alle, der ønsker at få udviklet deres viden om netop vores 

problemstilling omkring påtegningsadfærden i forbindelse med going concern. Det forventes, at 

læser af afhandlingen i forvejen har kendskab til emnet eller har anden relevant forudsætning for 

at læse denne kandidatafhandling. De anvendte fagbegreber og termer vil derfor ikke blive 

forklaret uddybende. 

 

Som vi har argumenteret for i indledningen til dette kapital, anser vi dette emne for at være 

yderst interessant. Vi forventer at flere interesseorganisationer, offentlige myndigheder mv. 

ligeledes vil være interesseret i vores analyse af påtegningsadfærden uanset, hvorledes 

konklusionen af denne analyse måtte falde ud. Endvidere mener vi, at andre studerende og 

praktiserende revisorer generelt kunne have en interesse i vores konklusioner. 

 

Foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR) samt Foreningen af Registrerede revisorer 

(FRR), der tilsammen er brancheorganisationer for godkendte revisorer i Danmark forventes at 

have stor interesse i vores analyse og konklusion. Det er disse organisationers medlemmer som 

vi vil analysere, og begge foreninger har en stor interesse i, at deres medlemmer lever op til 

kravene fastsat i eksempelvis revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. 

 

Herudover forventes det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er det fungerende kontrolorgan4 

til at sikre, at revisorer opfylder deres forpligtelser i overensstemmelse med gældende revisorlov 

og påtegningserklæring, vil være interesseret i konklusionen af vores analyse. 

 

1.6 Metodevalg og struktur 

I dette afsnit vil vi forsøge at give et overblik over opbygningen af afhandlingen, således at 

læseren kender afhandlingens metodik og kan følge strukturen gennem opgaven. 

Vi har valgt at strukturere afhandlingen således, at den opstillede problemformulering besvares 

via både en teoretisk og analytisk tilgang. Vi har struktureret afhandlingen således, at vi starter 

med den teoretiske behandling efterfulgt af den analytiske del af afhandlingen. Dette begrundes 

med, at vi i den analytiske del vil anvende teorien fra den første del af opgaven. Ligeledes giver 

                                           
4 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven), § 32 stk. 1 
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denne opbygning læseren et øget kendskab til de begreber, der anvendes i den analytiske del af 

opgaven. Det er vores vurdering, at dette skaber en klar struktur i afhandlingen. 

 

Afhandlingens struktur kan illustreres som vist i Figur 1. Vi vil indledningsvis i hvert af de 

efterfølgende kapitler referere til denne strukturoversigt, således at læseren altid ved hvor i 

afhandlingen vi er. 

 

 
Figur 1: Egen tilvirkning. 

 

1.6.1 Afhandlingens opbygning 

Denne afhandling er opbygget således, at kapitel 1 skal give læseren et indledende kendskab til 

resten af afhandlingen, herunder problemstillingen og under hvilke forudsætninger denne ønskes 

løst. Vi har valgt at vise Figur 1 øverst i hvert kapitel for at give opgavelæser en kort 

opsummering af hvor i afhandlingen vi er nået til. 

 

Afhandlingens kapitel 2 omhandler den teoretiske tilgang til going concern, herunder lovgivning 

og regulering. Vi har endvidere beskrevet, hvilke særlige kendetegn der kan være i forbindelse 

med vurderingen af going concern i et selskab, herunder hvad vi finder relevant i forhold til selve 

revisionen af going concern. Vi har til slut i kapitlet valgt at beskrive, hvad vi mener revisor 

overordnet bør gøre i forbindelse med udførelse af revisionen. Størstedelen af kapitlet vil blive 

anvendt i vores analyse i kapitlerne 5 og 6, jf. afsnit 1.4. 

 

1. Indledning 

Indledning 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Målgruppe  

Metode og struktur 

2. Going Concern 

Begrebet Going Concern 

Relevant lovgivning 

Analytisk vurdering af going concern 

Revision af Going Concern 

3. Revisionspåtegningen 

Generelt om revisionspåtegning 

Modificerede påtegninger 

Forbehold going concern 

Supplerende oplysning going concern 

Forventningskløft 

8. Perspektivering 

 

4. Databehandling analyse 

Indhentning af data 

Sortering af data 

Opbygning af analyseark 

 

 

5. Analyse af going concern 

Overordnet analyse 

Analyse af Going Concern  

Analyse af krise 

Supplerende oplysning eller forbehold 

6. Analyse af påtegninger 

”Blanke påtegninger” 

Påtegninger med forbehold 

Supplerende oplysninger 

 

7. Konklusion 
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Afhandlingens kapitel 3 omhandler en teoretisk tilgang til udarbejdelse af en revisionspåtegning 

på et selskab. Vi har i dette kapitel set på, hvordan revisor skal udarbejde sin påtegning og især 

hvilke krav, der skal være opfyldt i den henseende. Vi har benyttet denne viden til at foretage en 

del af vores analyse i kapitlerne 5 og 6. 

 

I kapitel 4 har vi uddybet den indledende beskrivelse af dataindsamlingen samt behandlingen 

heraf med fokus på de til analysen anvendte data.  

 

Kapitalerne 5 og 6 omfatter afhandlingens analysedel. Vi har i kapitel 5 udarbejdet en analyse af 

henholdsvis samtlige selskaber, selskaber med going concern modifikationer samt selskaber i 

krise. Vi har endvidere udarbejdet en analyse af de afgivne supplerende oplysninger vedrørende 

going concern. I kapitel 6 analyserer vi modificerede revisionspåtegninger med henblik på at 

undersøge, hvorvidt kvaliteten af den afgivne påtegning er i orden. Vi har her taget 

udgangspunkt i teorien fra kapitel 3 og foretaget sammenligning med de i teorien opstillede krav.  

 

Vi har i kapitel 7 og 8 skrevet vores konklusion på afhandlingens problemstilling samt lavet en 

perspektivering over de områder, hvor vi mener, at yderligere analyser kunne give en uddybning 

på de af afhandlingens fundne konklusioner.  

 

1.7 Dataindsamling 

I henhold til formålet med afhandlingen har vi vurderet, at det ikke har været nødvendigt at 

skaffe kvalitative data såsom interview5. Derfor har vi ikke henvendt os til 

revisionsvirksomheder eller lignende. Vi har i stedet benyttet kvantitative data6 i form af 

årsrapporter for de konkursramte selskaber.  

 

Vi har forud for dataindsamlingen forsøgt at indhente data direkte fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Det har dog ikke været muligt at få denne information. Vi har derfor i stedet 

taget udgangspunkt i statstidendes hjemmeside7, hvor vi har kunnet anvende en stratificeret 

udvælgelse baseret på aktie- og anpartsselskaber, som er gået konkurs. Vi har til denne søgning 

anvendt perioden 1. juni 2009 – 30. september 2009. 
                                           
5 ”Den skinbarlige virkelighed”, Ib Andersen, s. 47-48. 
6 ”Den skinbarlige virkelighed”, Ib Andersen, s. 47-48. 
7 www.statstidende.dk 

www.statstidende.dk
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Da det ikke er muligt at søge på samtlige selskaber på én gang på Statstidendes hjemmeside, kan 

vi ikke være helt sikre på, at vi har fået alle selskaberne med, hvorfor vi ikke kan udelukke at 

vores dataindsamling ikke er fuldstændig. På baggrund af vores udarbejdede liste med cvr-numre 

har vi indhentet seneste offentliggjorte årsrapporter hos Erhvervs – og Selskabsstyrelsen gennem 

”Navne & Numre”8. I denne forbindelse har vi sorteret alle de selskaber fra, hvor det senest 

afsluttede regnskabsår ligger mere end 12 måneder før dekretdatoen, idet disse ikke er relevante i 

forhold til vores problemstilling, jf. nærmere i kapitel 4. 

 

1.8 Litteratur og kildekritik 

Størstedelen af den litteratur, der er brugt i afhandlingen er primært regnskabs- og 

revisionsstandarder eller fortolkninger heraf. Selve standarderne kan være svære at tolke, hvorfor 

vi ligeledes har støttet os op ad eksterne fortolkninger af standarderne. Fortolkningen kan være 

subjektiv, eftersom denne bygger på, hvordan den enkelte vælger at læse og forstå teksten. 

Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til de eksterne fortolkninger, som afhandlingen bygger 

på. 

 

Vi har til afhandlingen anvendt bøger, artikler og udstedte notater, der er udarbejdet af 

interesseorganisationer samt fagfolk indenfor regnskab og revision. Disse bøger, artikler og 

notater kan være præget af subjektive holdninger fra forfatterne. Vi har derfor i videst muligt 

omfang vurderet forfatterens interesser og faglige kompetencer, inden vi har gjort brug af 

artiklerne. Ligeledes har vi vurderet i hvilke medier artiklerne er bragt, for at vurdere 

pålideligheden af artiklerne. Vi forholder os derfor kritisk til artiklerne og vurderer dem samlet 

under hensyntagen til ovenstående forhold. 

 

Vi har i vid udstrækning søgt og fundet litteratur via internettet. Vi har i vores datasøgning været 

opmærksomme på troværdigheden af internethjemmesiderne. Vi har valgt kun at inddrage 

informationer og litteratur fra hjemmesider, der efter vores vurdering er bredt anerkendte. Den 

generelle dataindsamling og tilegnelse af viden er foregået via studiet samt ved gennemlæsning 

af diverse litteratur. Her skal det dog påpeges, at vores fortolkninger og holdninger til denne 

litteratur, kan variere i forhold til opgavelæserens fortolkning af samme litteratur.

                                           
8 www.nnxplus.dk 

www.nnxplus.dk
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2 Going Concern 

 
 

2.1 Indledning 

Dette kapitel omhandler teorien og begrebet going concern. Vi vil i kapitlet gennemgå hvad 

going concern betyder, samt hvilken lovgivning der er til området, herunder hvordan vi som 

revisorer har mulighed for at revidere og gennemskue om en selskab er going concern. Vi vil 

endvidere i dette kapitel gennemgå en model for hvordan revisor med en vis sandsynlighed kan 

forudsige, hvorvidt et selskab er i krise eller ej.  

 

Dette kapitel er medtaget i afhandlingen, da vi som en del af vores analyse vil gennemgå 

konkursramte selskaber og derigennem se, om det var muligt, ud fra de foreliggende 

informationer, at kunne have forudsagt en eventuel krise i selskabet. Dette kapitel udgør sammen 

med gennemgangen af teorien i kapitel 3 grundlaget for den senere analyse, der skal besvare 

afhandlingens opstillede problemformulering. Kapitlet indeholder dels teori, som bliver anvendt 

i analysen samt teori, som vi finder relevant til forståelsen af going concern.  

 

Yderligere vil vi i dette kapitel se på særlige forhold, som kan gøre sig gældende for revisor i den 

nuværende krisesituation. Afslutningsvis i kapitlet giver vi vores forslag til en oversigt over 

særlige forhold som revisor bør have med i sin vurdering af going concern. Denne oversigt er 

tiltænkt som et håndgribeligt hjælpeværktøj til den praktiske revision af going concern. 

 

1. Indledning 

Indledning 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Målgruppe  

Metode og struktur 

2. Going Concern 

Begrebet Going Concern 

Relevant lovgivning 

Analytisk vurdering af going concern 

Revision af Going Concern 

3. Revisionspåtegningen 

Generelt om revisionspåtegning 

Modificerede påtegninger 

Forbehold going concern 

Supplerende oplysning going concern 

Forventningskløft 

8. Perspektivering 

 

4. Databehandling analyse 

Indhentning af data 

Sortering af data 

Opbygning af analyseark 

 

 

5. Analyse af going concern 

Overordnet analyse 

Analyse af Going Concern  

Analyse af krise 

Supplerende oplysning eller forbehold 

6. Analyse af påtegninger 

”Blanke påtegninger” 

Påtegninger med forbehold 

Supplerende oplysninger 

 

7. Konklusion 
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2.2 Begrebet going concern 

At et selskab anses for at være going concern skal forstås således, at ledelsen ved aflæggelsen af 

årsrapporten har vurderet, at selskabet kan forsætte driften i en periode på minimum 12 måneder 

fra balancedagen9. Det er ledelsens ansvar at vurdere, om selskabet kan formodes at forsætte 

driften i mindst 12 måneder. 

 

Ledelsens ansvar for vurderingen af going concern er primært reguleret i 

Regnskabsvejledning(RV) 1 samt IAS10 1. Ordlyden i disse er meget lig hinanden, og det 

fremgår heraf, at ledelsen skal foretage en vurdering af selskabets evne til at forsætte driften. 

Ledelsen har pligt til at udarbejde årsrapporten på going concern basis, medmindre ledelsen har 

til hensigt at træde i likvidation, bringe selskabets aktiviteter til ophør eller ikke har et realistisk 

alternativ hertil. Det fremgår endvidere, at ledelsen ved konstatering af væsentlige usikkerheder, 

der kan skabe tvivl om selskabets evne til at forsætte driften, skal oplyse herom i årsrapporten. 

 

Vurderer ledelsen at årsrapporten ikke kan aflægges efter going concern princippet, skal dette 

oplyses sammen med en oplysning om på hvilket grundlag årsrapporten så er aflagt. Ledelsen 

skal hertil oplyse årsagen til at selskabet ikke er vurderet som værende going concern. 

 

2.3 Den relevante lovgivning 

I forbindelse med going concern er der et par revisionsstandarder, som man som revisor er nødt 

til at tage i betragtning ved sin revision af et selskab. Der er her tale om en række 

revisionsstandarder, som hver i sær har en betydning for, hvordan revisor vil revidere 

årsregnskabet. Ud over revisionsstandarder skal selskaber ligeledes leve op til 

årsregnskabslovens krav. Nedenfor vil vi beskrive de regler som vi finder mest nødvendige ved 

revision af going concern. 

 

2.3.1 Årsregnskabslovens (ÅRL) overordnede krav 

Overordnet er alle erhvervsdrivende selskaber underlagt reglerne i ÅRL medmindre de er 

underlagt regnskabsregler fra Finanstilsynet, statens regnskabsvæsen, lov om fonde og visse 

foreninger eller lov om kommunernes styrelse, jf. ÅRL § 1. Dette bevirker, at stort set alle 
                                           
9 Regnskabsvejledning 1 pkt. 44-46 samt IAS 1 pkt. 23-24. 
10 International Accounting Standard 
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selskaber har pligt til at aflægge regnskab efter ÅRL. Der er dog en undtagelse fra denne brede 

gruppe. Selskaber med personligt ansvar såsom interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder 

har ikke pligt til at aflægge årsregnskab efter ÅRL, men de kan vælge frivilligt at gøre det i 

henhold til ÅRL § 3. Såfremt disse selskaber vælger at benytte reglerne i ÅRL skal de som 

minimum følge reglerne som gælder for lovens regnskabsklasse A. En egentlig gennemgang af 

ÅRLs opbygning vil vi ikke foretage i kapitlet. Vi vil blot gennemgå de steder i loven, som vi 

finder relevante i henhold til going concern problematikken. 

 

Selve begrebsrammen i ÅRL er udformet således, at den giver regnskabsbrugerne så meget 

information om et selskab som muligt. Den overordnede generalklausul i ÅRL er, at 

årsregnskabet skal give ”et retvisende billede”, jf. ÅRL § 11. Begrebsrammen indeholder ud 

over generalklausulen ligeledes begreber såsom regnskabsbrugernes informationsbehov, 

kvalitetskrav samt indregning og måling. Netop disse tre begreber har stor betydning for, 

hvorvidt regnskabsbruger har mulighed for at få det korrekte billede af et selskabs fremtidige 

overlevelse når man ser på going concern problematikken.  

 

ÅRLs formulering af generalklausulen er; ”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal 

give et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling 

samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som 

beretningen omhandler”, jf. ÅRL § 11. Det er ledelsens ansvar at sikre, at denne klausul 

overholdes i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet, herunder at sikre, at de anvendte 

værdiansættelsesprincipper for indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er i 

overensstemmelse med et retvisende billede. 

 

Formålet med ÅRL er altså at sikre, at regnskabsbrugerne modtager den finansielle og ikke-

finansielle information, som er nødvendig for at kunne træffe økonomiske beslutninger om 

selskabet. Hvis et selskab aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse B, vil der ikke være krav 

om en ledelsesberetning, hvilket kan gøre det sværere for regnskabsbruger at vurdere, hvorvidt 

ledelsen har taget stilling til eventuelle fremtidige risici for going concern11. Derfor er det også 

vigtigt, at kvaliteten af de oplysninger, som fremgår af årsregnskabet er gode. ÅRL opstiller en 

række kvalitetskrav til årsregnskabet som blandt andet fremgår af ÅRL § 12.  

                                           
11 ”Revision i en krisetid”, Lars Engelund, Kim Füchsel og Kristian Koktvedgaard, Revision og Regnskabsvæsen, 

nr. 2 2009. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    12 

 

 Relevans 

 Pålidelighed 

 sammenlignelighed 

 

Det er vigtigt at årsregnskabet har alle relevante oplysninger med. En relevant oplysning opfattes 

efter ÅRL som en oplysning, der ville have medført, at regnskabsbruger ville have disponeret 

anderledes såfremt oplysningen havde været oplyst i regnskabet.  

 

Oplysningerne skal ligeledes være pålidelige således, at regnskabsbruger kan stole på de 

informationer, som fremgår af årsregnskabet. I den forbindelse betyder pålidelig, at 

oplysningerne inden for rimelighedens grænser kan efterprøves. Det er derfor vigtigt, at ledelsen 

sikrer sig, at der ikke gives usande eller urealistiske oplysninger i årsregnskabet, som kan være 

medvirkende til, at regnskabsbruger får et misvisende indtryk af selskabet. 

 

For at regnskabsbruger har mulighed for at vurdere selskabet er det et yderligere kvalitetskrav, at 

informationerne i årsregnskabet skal være sammenlignelige; ikke blot med selskabets tidligere 

år, men i høj grad også med andre selskaber af samme type eller enkelte aktiviteter. Det giver et 

mere retvisende billede af et selskab, hvis man som regnskabsbruger har mulighed for at følge 

udviklingen på de enkelte områder i selskaber eller helt ned på enkelte aktiviteter som selskabet 

måtte oplyse om i årsregnskabet. 

 

Som tidligere nævnt er det ledelsens ansvar at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede. 

Det er derfor også nødvendigt, at hvert af medlemmerne i selskabets ledelse skal underskrive 

årsregnskabet samt en ledelsespåtegning. Såfremt et ledelsesmedlem ikke finder, at 

årsregnskabet giver det krævede retvisende billede, kan vedkommende ikke undlade at 

underskrive årsregnskabet, men kan som en del af sin underskrift give en begrundelse for sine 

indvendinger mod regnskabet, jf. ÅRL §§ 9 og 10. 

 

Indregning og måling af aktiver og passiver i selskabets regnskab har stor betydning for 

årsregnskabets retvisende billede. Det er ledelsen opgave at udøve regnskabsmæssige skøn over 

regnskabsposter, som der ikke er fuld viden om eller sikkerhed for. Såfremt et selskabs ledelse 

ønsker at forbedre årsregnskabets resultat og derved give omverdenen et indtryk af, at det går 

godt, er det derfor muligt at ændre de regnskabsmæssige skøn ved eksempelvis, at; 
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 Regulere størrelsen af hensættelser til tab på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

 Ændre den anvendte afskrivningsmetode / opskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 

 Regulere størrelsen på garantihensættelser gennem ændringer i procentens størrelse 

 For tidlig indregning af indtægter 

 

Ovenstående eksempler er kun en lille række af muligheder, som ledelsen har til at påvirke 

årsregnskabets retvisende billede og regnskabslæser skal derfor være ekstra opmærksom på 

eventuelle ændringer i sammenligningstal, anvendt regnskabspraksis og lignende i forbindelse 

med gennemgang af selskabets regnskab. 

 

2.3.2 Begivenheder opstået efter balancedagen 

Opståede begivenheder efter status kan ligesom regnskabsmæssige skøn have en stor påvirkning 

på regnskabets retvisende billede. Ifølge ÅRL er der ikke særlige krav til hvordan begivenheder 

opstået efter balancedagen skal behandles i årsregnskabet. ÅRL § 99 beskriver dog, hvilke 

bestanddele ledelsesberetningen i et årsregnskab aflagt efter regnskabsklasse C og derover skal 

indeholde. Herunder er det positivt nævnt, at selskabets ledelse skal omtale betydelige 

hændelser, der er opstået efter regnskabsårets afslutning. Perioden efter regnskabsårets afslutning 

løber fra balancedagen til tidspunktet for årsrapportens godkendelse12.  

 

Det er det eneste sted i ÅRL, hvor det fremgår, at ledelsen skal handle aktivt på begivenheder, 

der kan have en væsentlig påvirkning på regnskabets retvisende billede. Vi vil senere i dette 

kapitel komme ind på selve revisionen af begivenheder efter statusdagen jf. Revisionsstandard 

(RS) 560. 

 

2.3.3 Anden relevant lovgivning 

Anden relevant lovgivning vedrørende revision af going concern er primært danske RS. Formålet 

med udsendelse af RS er, at dansk revisionspraksis udvikles i overensstemmelse med 

international revisionspraksis. Den internationale revisionspraksis udtrykkes via internationale 

standarder udsendt af IFAC13 igennem IAASB14. Det fremgår af vedtægterne for IFAC, at det er 
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deres opgave ”at fremme den globale udvikling og styrkelse af revisorprofessionen med 

harmoniserede standarder, som er i stand til at levere ydelser af ensartet høj kvalitet i 

offentlighedens interesse”. 

 

Danske RS er baseret på gældende internationale RS dog tilpasset således, at de lever op til 

yderligere krav, der følger af dansk revisorlovgivning.15 Danske RS er udsendt af 

Revisionsteknisk Udvalg(REVU) på vegne af FRR og FSR. REVU udsender endvidere 

udtalelser om revision(UR). Disse udtalelser er dog udelukkende af vejledende karakter, men må 

dog stadig betragtes som en del af god revisionsskik. 

 

Revisionsstandarderne er opdelt således, at samtlige revisionsstandarder vedrørende revision er 

nummeret i intervallet RS 100 til RS 999. Det forventes, at alle udsendte RS overholdes af 

samtlige statsautoriserede og registrerede revisorer. Åbenbare overtrædelser heraf kan resultere i 

disciplinære sanktioner fra eksempelvis FSR, FRR eller disciplinærudvalget.16 Vi har i vores 

opgave valgt ikke at tage stilling til, om eventuelle fundne overtrædelser kan eller burde medføre 

en disciplinærstraf, jf. afsnit 1.4. 

 

Det er revisors ansvar at betragte de vedtagne standarder fra sag til sag, da det i praksis ikke er 

muligt at etablere standarder for eksempelvis erklæringer med sikkerhed, der kan gælde i alle 

situationer. Revisor skal i sin revision tilpasse de grundlæggende principper og metoder så de 

passer til den aktuelle sag. Dermed skal revisor anvende sin professionelle bedømmelse til at 

vurdere, hvilke handlinger, der er relevante for at opnå en samlet overbevisning i den enkelte 

sag. 

 

Når revisor foretager en revision med høj grad af sikkerhed, er der for nuværende 35 RS som 

revisor skal have taget stilling til. Væsentligheden af de forskellige RS er dog meget forskellig 

fra sag til sag og det er derfor revisors professionelle bedømmelse, der er afgørende for, i hvor 

stor grad de forskellige standarder implementeres i den pågældende revision. Vi har udvalgt 

                                                                                                                                        
12 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, KMPG , 3. udgave 2008/09, s. 174. 
13 International Federation of Accountants 
14 International Auditing and Assurance Standards Board 
15 Revision 2008/09, FSR, Forord, januar 2009. 
16 Revision 2008/09, FSR, Forord, januar 2009. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    15 

 

enkelte af disse standarder, som efter vores vurdering ofte vil være af betydning i forbindelse 

med revision af going concern. De af os vurderet væsentligste RS er: 

 

 RS 315 Forståelse af selskabet om dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation 

 RS 320 Væsentlighed ved revision 

 RS 520 Analytiske handlinger 

 RS 560 Efterfølgende begivenheder 

 RS 570 Going Concern 

 

Det er vores vurdering, at revisor i forbindelse med udførelsen af tilknyttede revisionshandlinger 

til ovenstående standarder kan konstatere forhold, der bør give anledning til en nærmere 

vurdering af selskabets evne til at forsætte driften. RS 315 og RS 570 er særligt aktuelle ved 

vurderingen af going concern og indholdet af disse standarder vil blive nærmere gennemgået i 

kapitel 2.6. 

 

2.4 Analytisk vurdering af going concern i en selskab 

Den økonomiske krise, som vi har befundet os i, i en længere periode, har medført, at flere 

selskaber end normalt går konkurs. Vi har derfor fundet det interessant at se på, hvilke 

muligheder ledelse og revisor har til at foretage en vurdering af, om selskabet kan overleve eller 

ej. Den nuværende krise har for mange selskaber bevirket, at de har stået overfor en række 

unormale fald i blandt andet salg af varer og ordrer fra kunder samt tab af leverandører, som 

ligeledes er ramt af krisen. Når der er tale om konkurs betyder det, at et selskab ikke kan betale 

sine udestående fordringer når de forfalder til betaling. En konkursbegæring kan afgives af 

selskabet selv, men kan også afgives af selskabets kreditorer, som måske har en driftsmæssig 

risiko i forbindelse med manglende betaling for leverede varer eller ydelser. 

 

Vurderingen af, hvorvidt et selskab er going concern eller ej vil i høj grad bære præg af, hvor 

meget revisor kender til selskabet og dets omverden. Hvis et selskab får going concern 

problemer er det sandsynligt, at selskabet indenfor nærmeste fremtid går konkurs med mindre 

selskabets ledelse formår at skaffe nye kunder, ny likviditet eller på anden måde kan redde 

økonomien. Normalt vil der i et selskab, der går konkurs, have været signaler forud for 

konkursbegæringen. Ofte har der tidligere været hændelser i selskabet, der har bevirket, at 
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regnskabet bliver påvirket, hvilket vil give sig udslag i en nøgletalsberegning. Det har dog ikke 

nødvendigvis været tilfældet med alle konkurser indenfor de seneste år..  

 

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

kommende tid, er det dog ikke dermed 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 tilfælde vil det være en menneskelig fejl eller en ledelsesmæssig beslutning, 

som udvikler sig uhensigtsmæssigt for selskabet. Vi vil nedenfor gennemgå nogle af de 

væsentligste kvantitative og kvalitative faktorer, som vi mener, har betydning for vurderingen. 

 

Et selskabs årsregnskab, kvartalsregnskab eller lignende ligger til grund for vurderingen af 

resultater samt evnen til udnyttelse af ressourcer. I forbindelse med udarbejdelsen af 

årsregnskabet er der foretaget en værdiansættelse af aktiver og passiver, der gør, at det ikke uden 

videre er muligt at sammenligne analyser for forskellige selskaber. I henhold til ÅRL det muligt, 

at vælge mellem flere værdiansættelsesprincipper, idet årsregnskabet blot skal give ”et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets økonomiske stilling samt resultat” jf. 

generalklausulen i ÅRL § 11 stk.1.  

 

Da det er ledelsens ansvar at udarbejde årsregnskabet og dermed selv bestemme 

værdiansættelsesprincipperne, er det dermed muligt for ledelsen i ét selskab at foretage et 

regnskabsmæssigt skøn, som ledelsen i et anden selskab ville anse for ikke at give et retvisende 

billede. Dette gør det ligeledes muligt i et vist omfang at påvirke selskabets resultat i den 

ønskede retning af hensyn til lånoptagelse mv. Netop derfor bør regnskabslæser i analysen af de 

kvantitative faktorer så vidt muligt være kritisk ved anvendelse af de offentliggjorte 

regnskabstal.  

 

Såfremt selskabet er omfattet af revisionspligten, vil der dog være sikkerhed for, at selskabets 

værdiansættelse af aktiver og passiver er i overensstemmelse med gældende lovgivning, da det er 

revisors ansvar at kontrollere, at selskabets årsregnskab udviser et retvisende billede. Det er 

imidlertid ikke altid en sikkerhed for selskabets overlevelse, at en revisor har givet en blank 
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påtegning på et regnskab17. Det er meget muligt, at faktorer som var ukendte for både revisor og 

ledelse på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse vil medføre, at selskabet ikke overlever 

indenfor tidsrammen på 12 måneder.  

 

Som tidligere nævnt er et selskabs problemer sjældent opstået på tidspunktet for 

konkursbegæringen. Problemerne kan være begyndt år forud for konkursåret, hvor ledelsen 

muligvis ikke har set signalerne. Af kvantitative faktorer, som kan have betydning for 

vurderingen af going concern, har vi fundet rentabilitet, likviditet samt soliditet som værende 

nogle af de væsentligste nøgletal. 

 

2.4.1 Rentabilitet 

Et godt tegn på, at alt ikke kører helt som forventet er, hvis et selskabs rentabilitet falder over en 

årrække. Et fald over en enkelt periode kan skyldes specifikke uventede begivenheder, som ikke 

er normale for selskabet, og dette vil derfor ikke give anledning til at stille yderligere spørgsmål 

til selskabets eventuelle overlevelse. 

 

Rentabilitet er at måle et selskabs hidtidige evne til at forrente den investerede kapital med 

henblik på at udforme en prognose for den fremtidige rentabilitet. Rentabilitet er kort fortalt en 

måde, hvorpå man kan måle selskabets procentvise afkast af deres investeringer. Et fald i 

selskabets rentabilitet vil derfor betyde, at selskabets indtjening ikke er stor nok til at sikre den 

fremtidige udvikling, herunder de fremtidige forventelige investeringer i aktiviteter og anlæg. 

For at undgå et fald i rentabiliteten, kan selskabet eventuelt fokusere på nedenstående områder: 

 

o Minimering af produktionsomkostninger pr. enhed 

o Øge bruttoavancen ved effektiv indkøbsstyring 

o Forøgelse af varelagerets omsætningshastighed, herunder effektiv lagerstyring og 

minimering af ukurante varer 

o Effektive forretningsgange både i produktion og administration 

o Effektiv styring af ressourcer 

 

                                           
17 ”Going concern – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte 

selskaber”, Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9 2009. 
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Et selskab, som ikke har et ordentligt regnskabssystem, kan ikke skabe et hurtigt overblik over 

de relevante informationer, der kræves, for at selskabets ledelse kan træffe de nødvendige 

beslutninger. En fejlagtig beslutning af ledelsen uanset hvor lille den er, kan have konsekvenser 

for den fremtidige drift af selskabet, hvorfor det er vigtigt, at selskabet sikrer sig, at 

informationssystemet er effektivt og udbygget med de relevante rapporter. Interne kontroller i 

selskabet skal hjælpe ledelsen med at sikre, at de foreliggende rapporter er troværdige.  

 

Afhængig af selskabets størrelse vil selve organisationsstrukturen også være medvirkende til, at 

det kan være nødvendigt at indføre ekstra gode interne kontroller, idet ledelsen i en stor 

organisation vil have vanskeligere ved at overskue kvaliteten af de enkelte afdelingers arbejde. 

Her vil det være optimalt, hvis mellemlederne sikrer, at de rapporterede oplysninger er af en 

kvalitet, som den øverste ledelse kan bruge til at fastlægge de fremtidige strategiske mål for 

selskabet.  

 

Et godt udgangspunkt for at se på rentabiliteten er, hvorvidt selskabet kører med over- eller 

underskud. Et underskud er som regel udtryk for, at selskabet har problemer med at 

omkostningsminimere eller effektivisere og derved har større risiko for at gå konkurs. Ledelsen i 

selskaber med en truende konkurs kan forsøge at manipulere med selskabets overskud ved at 

benytte flere periodiseringer og lignende, hvilket man skal være yderst opmærksom på, når man 

som læser skal vurdere regnskabet. Der er tidligere udarbejdet adskillige analyser omkring 

selskabers konkurs. En af disse er fra 1992, hvor man har undersøgt 107 konkursramte selskaber, 

jf. Tabel 1: 

 

 

  Total  
Rapporterede 

underskud før skat 
Forbehold for going concern:         
 - Åbenbare problemer  20        
 - Ikke åbenbare problemer  8        
  28  26,2 %   27  96,4 % 
Intet forbehold for going concern: 79  73,8 %   52  65,8 % 
  107  100,0 %   79  73,8 % 
Tabel 1: Going concern forbehold på selskaber, der er gået konkurs i perioden 1977-198618. 

 

                                           
18 “The Audit Report under Going Concern Uncertainties: An Empirical analysis”, David B. Citron og Richard J. 

Taffler, Accounting and Business Research, Vol. 22, No. 88, side 340, 1992. 
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Af tabellen fremgår det, at 26,2 % af de 107 selskaber har haft forbehold for going concern i 

deres seneste årsrapport før konkursen, samt at 73,8 % ikke havde et forbehold. I analysen blev 

selskaberne med forbehold delt yderligere op i to; henholdsvis åbenbare problemer og ikke 

åbenbare problemer. Åbenbare problemer betyder, at der for de pågældende selskaber har været 

offentligt kendskab til de økonomiske forhold herunder likviditets- og rentabilitetsproblemer 

forud for vurderingen af going concern. Af tabellen fremgår det endvidere, at 96,4 % af 

selskaberne med forbehold havde underskud før skat i det seneste årsregnskab. Af de 79 

selskaber, som ikke havde forbehold, havde 65,8 % underskud før skat.  

 

Man kan ud fra ovenstående se, at af de 107 selskaber, som blev anvendt til analysen, havde 73,8 

% underskud før skat, hvilket understøtter, at ”underskud før skat” kan være en væsentlig faktor 

som bør indgå i vurderingen af, om et selskabs rentabilitet kunne medføre fremtidige going 

concern problemer. Såfremt rentabiliteten fortsat er for nedadgående, vil selskabet på et 

tidspunkt komme i likviditetsproblemer. 

 

2.4.2 Likviditet 

Likviditetsproblemer er årsag til, at alle selskaber går konkurs. Hvis selskabet ikke har den 

nødvendige likviditet til at betale udestående fordringer (insolvent) kan det være lige meget om 

selskabets rentabilitet er god eller dårlig. Det må derfor være ledelsens ansvar at sikre, at 

selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i henhold til ÅRL § 54 stk. 3 

(Selskabsloven § 115 stk. 1 nr. 5)19. Ledelsens opgave er altså at sikre, at selskabet kan overleve 

på baggrund af den tilgængelige kapital samt, at der er mulighed for at fremskaffe yderligere 

kapital i forbindelse med fremtidige investeringer i selskabets drift. 

 

I den forbindelse vil det være nærliggende at sikre, at selskabets bankforbindelse kan afgive 

erklæring om, at de ønsker at forlænge kreditten, såfremt dette måtte være nødvendigt for at 

selskabet kan overleve. Mange både større og mindre selskaber er afhængige af en kassekredit, 

som ofte kan opsiges fra bankens side med kort varsel20. Dette betyder, at selskaberne får opsagt 

deres kassekredit, hvis banken, på grund af svære tider i finansverdenen, vælger at mindske deres 

udlån, hvilket gør, at selskaberne ikke kan betale fordringerne når de forfalder. 
                                           
19 Den nye selskabslov. 
20 ”Revision i en krisetid”, Lars Engelund, Kim Füchsel og Kristian Koktvedgaard, Revision og Regnskabsvæsen, 

nr. 2 2009. 
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Ledelsen kan, for at forhindre insolvens, løbende foretage en vurdering af selskabets interne 

faktorer såvel som de udefrakommende. Likviditetskriser kommer sjældent pludseligt, og der har 

som regel været en del mindre indikatorer i selskabet, som ledelsen burde have set eller ikke har 

kunnet formå at gøre noget ved. Dette kan være indikatorer såsom: 

 

1. Interne faktorer: 

o Salg af varer med underskud  

o Dårlig udnyttelse af kontantrabatter 

o Manglende kreditvurdering af nye og eksisterende kunder 

o Dårlig forhandling om kredittider hos leverandører 

o For mange pengebindinger i varelagre og debitorer 

o Finansiering af langsigtede projekter med kortfristede lån 

o For lille risikospredning på kunder 

 

2. Eksterne faktorer: 

o Øget krav om kontantbetaling fra leverandører 

o Stigende renter hos långivere 

o Faldende kurser på værdipapirer 

o Långiveres uvillighed til at yde kredit 

o Annullering af eller manglende kundeordrer 

 

Manglende kapitalberedskab alene er dog ikke en parameter, som altid medfører, at et selskab 

går konkurs. Mange selskaber har i de lange perioder med gode tider fået oparbejdet en 

konsolidering, der gør, at de i tider med solvensproblemer kan undgå konkursbegæring. Et 

selskab bør derfor altid sørge for at ”spare op” i gode tider til forbrug i dårligere tider, hvilket 

hænger fint i tråd med princippet om, at ledelsen skal sikre, at selskabets kapitalberedskab til 

enhver tid er forsvarligt, jf. tidligere beskrevet. 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 konsolidering samt en eventuel konkurs. 

 

Der vil altid være en interesse omkring selskabets muligheder for at betale med egne midler fra 

selskabets nære omgivelser, herunder investorer og leverandører. En sådan likviditetsanalyse 

indebærer, at der stilles kritiske spørgsmål til blandt andet: 
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o Mulighederne for udbetaling af udbytte til investorer, herunder risikoen for, at det bliver 

nødvendigt at indskyde kapital i fremtiden 

o Selskabets pengebindinger, herunder evne til at sikre fremtidige positive 

likviditetsstrømme 

 

Til brug for ovenstående likviditetsanalyse bliver der ofte lavet forskellige analyser, hvoraf 

pengestrømsanalysen er en af de mest anvendte. For selskaber i regnskabsklasse B er der intet 

krav om udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse i årsregnskabet, jf. ÅRL § 22, stk. 1. Det er 

derimod ikke tilfældet for selskaber i regnskabsklasse C og D, jf. ÅRL §§ 78, stk. 1 og 102, stk. 

1. Når et selskab medtager en pengestrømsopgørelse i deres årsregnskab, er der som regel tale 

om en opgørelse efter en indirekte metode21..  

 

En grundig analyse af selskabets pengestrømme 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. Likviditets- og 

rentabilitetsanalyser vil være grundlaget for en risikovurdering af et selskab, herunder hvorvidt 

det kan imødegå tab og dermed undgå konkurs. Selskabets soliditet vil derfor være endnu en 

faktor, som bør medtages ved vurderingen af going concern. 

 

2.4.3 Soliditet 

Soliditet står for et selskabs evne til at imødegå fremtidige tab. Soliditet beregnes på grundlag af 

aktivernes værdier i forhold til den samlede gæld. Långivere vil især fokusere på, hvorvidt 

selskabet er i stand til at indfri og afdrage på de optagne lån. Hvis man skal kunne bruge 

soliditeten i et selskab til en vurdering af going concern, kan man ikke undgå i den forbindelse at 

se på selskabets valg af værdiansættelsesprincipper, da disse har en stor indflydelse på 

beregningen af soliditetsgraden. Såfremt selskabet helt eller delvist har tabt den indskudte 

kapital, vil der i langt de fleste tilfælde ikke kunne opstilles et regnskab på baggrund af going 

concern.  

 

                                           
21 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave, årgang 

2005, s. 155-157. 
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I den forbindelse er det ledelsens ansvar at indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, 

at selskabet har tabt 50 % af den indskudte kapital, jf. ASL § 69a og 

Anpartsselskabsloven(ApSL) § 85a, (§ 119 i den nye selskabslov). På denne generalforsamling 

skal ledelsen redegøre for den økonomiske stilling og komme med forslag til, hvordan 

kapitaltabssituationen kan løses, herunder hvorvidt selskabet skal opløses.  

 

Udover de ovenfor nævnte faktorer vil det være af stor betydning, hvordan omverdenens 

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

selskabets overlevelse såsom; 

 

 Leverandørernes tro på, at selskabet kan betale 

 Kundernes frafald 

 Antallet af konkurrenter og markedets udvikling generelt 

 

Såfremt selskabets leverandører ser et begyndende fald i likviditeten hos et selskab, vil de ofte 

kræve, at kredittiden sænkes således, at de hurtigere kan reagere overfor dårlige betalere. Det er 

ligeledes blevet ”normalt” i disse tider, at leverandørerne anmoder selskaberne om at lave en 

forudbetaling for på denne måde at sikre, at deres produktion kan aftages. 

 

Selskabet skal sikre sig, at deres gode kunder fastholdes, hvorfor der skal være stor fokus på 

eventuelle kontantrabatter og lignende. Det skal hertil bemærkes, at selskabets kunder selv kan 

have problemer med likviditeten og derfor ikke har mulighed for at betale for ordren. Selskabets 

kunder vil i alle tilfælde udnytte den dårlige økonomiske situation til at søge efter billigere 

leverandører, og derved opstår der en risiko, som der skal fokuseres meget på. Det er vigtigt her 

at bemærke, at selskabet, samtidig med fastholdelsen af de gode kunder, skal sikre sig, at 

fremtidige kunder underlægges en kreditvurdering før der handles med disse. Derudover kan 

selskabet have nogle kunder i porteføljen, som ikke er et indbringende aktiv for selskabets 

fremtidige indtjening. 

 

Det er vigtigt for et selskab at kunne differentiere sig fra sine konkurrenter. Et selskab, som fører 

de samme produkter som deres konkurrenter, bliver i højere grad afhængig af prisen, hvorved 

der skabes en direkte kamp om kunderne gennem prissænkninger, hvilket et selskab med svag 

likviditet ikke kan bære.  
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Sådan som den økonomiske situation ser ud i øjeblikket på både nationalt men også 

internationalt plan, har selskaber på de forskellige markeder forsøgt at overleve bedst muligt. 

Nogle markeder er gået fuldstændig i stå, og mange selskaber har været nødt til at lukke. På de 

hårdest ramte markeder er det kun de mest velkonsoliderede selskaber, som har kunnet overleve 

krisen i gennem de seneste år. Derfor er det yderst vigtigt, at ledelsen, som tidligere nævnt, 

bruger øget energi på at sikre selskabets kapitalberedskab. 

 

De ovenstående punkter vil være en naturlig del af en gennemgribende strategisk analyse af et 

selskab, men kan også benyttes ved vurderingen af, hvorvidt et selskab har going concern 

problemer. Det kan derfor i nogle tilfælde godt betale sig at kigge lidt nærmere på disse områder, 

da de hver især kan have stor indflydelse på selskabets fortsatte drift, især i den nuværende 

økonomiske krise. 

 

På baggrund af gennemgangen i afsnit 2.4 vil vi derfor i vores analyse af de konkursramte 

selskaber se på, om selskabet det seneste år inden konkursen har haft underskud. Herudover vil 

vi specielt have fokus på selskabers kapitalberedskab(egenkapital). Dette kan opstilles som 

nedenfor, jf. Tabel 2.  

 

 Positiv egenkapital Negativ egenkapital 

Positivt resultat Gruppe 1 Gruppe 2 

Negativt resultat Gruppe 3 Gruppe 4 

Tabel 2: Egen tilvirkning. 

 

Revisor kan bruge ovenstående tabel til vurdering af, om et selskab kan anses for at være going 

concern på baggrund af udvalgte nøgletal. Revisor vil efter vores vurdering specielt skulle rette 

fokus mod selskaberne i grupperne 2, 3 og 4, da disse har tabt deres kapital og/eller har 

underskud i seneste regnskabsår. Det er vores vurdering, at revisor for gruppe 2 og 3 er tvunget 

til at foretage en yderligere dybdegående nøgletalsanalyse, og her vurdere om problemerne er af 

midlertidig karakter eller mere permanente. For gruppe 4 skal revisor være særligt opmærksom, 

og revisor bør altid have skærpet fokus på selskabets evne til at forsætte driften. 
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2.5 Forudsigelse af konkurs i et selskab 

Ovenfor har vi kort gennemgået nogle af de nøgletal og parametre, som vi mener, vil have en 

indflydelse på regnskabsbruger. Selve nøgletalsanalysen af selskaberne vil vi ikke komme ind 

på, da denne vil være for omfattende.  
 

Der er gennem tiden udviklet mange teorier og modeller til at beskrive, hvorvidt et selskab er 

kriseramt eller ej. De fleste modeller er udarbejdet i udlandet, og er derved baseret på 

international regnskabspraksis. Heraf kan blandt andet nævnes H. Kohs model22 og Richard J. 

Tafflers model23 mfl. som vi ikke vil nævne yderligere i denne afhandling. Set i lyset af 

forskellen mellem den danske regnskabspraksis og den internationale regnskabspraksis har vi 

valgt at tage udgangspunkt i en dansk udviklet model for herigennem bedre at kunne analysere, 

hvorvidt de danske selskaber er kriseramte set ud fra de informationer vi kan få gennem de 

offentlige årsregnskaber. 

 

Den danske model som vi har valgt at benytte i vores afhandling er udarbejdet af Henrik 

Andreassen og Jens Winther Waring i en kandidatafhandling fra 199824. Denne model er i deres 

afhandling sammenlignet med H. Kohs model og blev fundet bedre egnet til brug for analyse af 

de danske regnskaber. 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 dokumenteret. 

 

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: 

 
                                           
22 H. Kohs model er udviklet på baggrund af amerikanske årsregnskaber fra perioden 1980-1985, ”Revisorbranchens 

påtegningsadfærd i perioden 1990-1997”, Henrik Andreassen og Jens Winther Waring, oktober 1998, s. 27. 
23 Tafflers model er udviklet I England I 1984 og bruger en Z-score som grundlag. ”The audit report under going 

concern uncertainties: An empirical analysis”, David B. Citron and Richard J. Taffler, Accounting and Business 

Research, vol. 22, no. 88, s. 337-345, 1992. 
24 ”Revisorbranchens påtegningsadfærd i perioden 1990-1997”, Henrik Andreassen og Jens Winther Waring, 

Handelshøjskolen København, oktober 1998, s 35. 
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 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.  

 

Cut-off-

score 

141 konkursramte 

selskaber 
83 sunde selskaber 

 Krise Sund Krise Sund 
Z ≤ -0,20 92 % 8 % 12 % 88 % 

Tabel 3: Klassifikation af udviklingsstikprøven25. 

 

Af Tabel 3 fremgår resultatet af testen på WAG-P modellen. Vi har medtaget tabellen for at 

dokumentere, hvorfor vi finder netop denne model egnet til brug for vores analyse af 

konkursramte selskaber. Tabellen viser, at WAG-P modellen påpeger krise i 92 % af de faktiske 

konkursramte selskaber. Ligeledes viser tabellen at 88 % af de sunde selskaber bliver 

klassificeret korrekt. Vi mener, at denne model derfor vil kunne hjælpe med til at analysere, 

hvorvidt revisor kunne have formodet, at et selskab havde going concern problemer på 

tidspunktet for udarbejdelsen af revisionspåtegningen til det senest aflagte årsregnskab. Vi vil 

efterfølgende bruge vores beregnede Z-værdier i forbindelse med vores analyse, jf. kapitel 5. 

 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at denne model ikke er officielt anerkendt til beregning af 

nøgletal, men derimod kun giver en vis sandsynlighed for, at der er tale om et kriseramt selskab. 

Derfor kan denne model ikke bruges som en facitliste. 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 

                                           
25 ”Revisorbranchens påtegningsadfærd i perioden 1990-1997”, Henrik Andreassen og Jens Winther Waring,  

Handelshøjskolen København, oktober 1998, s 37. 
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i et selskab, med den viden in mente, at der er en mulig sandsynlighed for, at der kan opstå fejl i 

vores analyse undervejs. 

 

2.6 Revision af going concern 

Revision af going concern kan ikke oplistes som enkelte revisionshandlinger, hvorefter revisor 

kan revidere dette område. Revisionen af going concern er revisors samlede professionelle 

vurdering af selskabet. Denne professionelle vurdering skal baseres på en række 

revisionshandlinger mv., som revisor udfører i sin egenskab af revisor for selskabet. I dette afsnit 

behandles vores vurdering af de væsentligste bestanddele, som revisor skal inddrage i sin 

revision, for at have tilstrækkelig grundlag for at vurdere selskabets evne til at forsætte driften. 

 

2.6.1 Generel revision af going concern 

Revision af going concern er en del af revisors arbejde i forbindelse med revision af en 

årsrapport. Revision af en årsrapport er en opgave med høj grad af sikkerhed. En erklæring med 

høj grad af sikkerhed er lavere end fuld sikkerhed. Forskellen mellem høj grad og fuld sikkerhed 

er revisionsrisikoen. Revisionsrisikoen er risikoen for, at revisor afgiver en fejlbehæftet 

revisionspåtegning på et givent erklæringsområde. Revisionsrisikoen er sammensat af den 

iboende risiko, kontrolrisikoen samt opdagelsesrisikoen. 

 

Målet med en revision med høj grad af sikkerhed er at reducere revisionsrisikoen26 til et efter 

omstændighederne acceptabelt lavt niveau således, at der kan afgives en positivt udtrykt 

konklusion. Det er af en række årsager næsten uopnåeligt at eliminere revisionsrisikoen. Den 

væsentligste årsag hertil er kravet til revisor om at være omkostningseffektiv27. En 

revisionsrisiko på nul vil ofte være ensbetydende med en fuldstændig revision, hvilket vil være 

særdeles omkostningstungt. Det er ikke muligt at fastsætte en fast værdi for den acceptable 

revisionsrisiko. Dette vil i praksis være en del af revisors professionelle skøn i forbindelse med 

planlægningen. Vi har i forbindelse med undervisning i faget revision på cand.merc.aud, arbejdet 

med et acceptabelt niveau på 5 %. Dette kan dog ikke anvendes for alle sager, da der skal ske en 

individuel tilpasning. 

                                           
26 Revisionsrisikoen bliver i litteraturen ofte betegnet opgaverisiko 
27 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven) § 16 stk. 1 ”...udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens 

beskaffenhed tillader.” 
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Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at der altid ved afgivelse af en revisionspåtegning 

kan påregnes en vis risiko for, at revisor har afgivet en forkert konklusion på trods af, at arbejdet 

er udført korrekt. Det er vores vurdering, at denne risiko kun bør optræde i meget få tilfælde. Det 

er derfor tillige vores opfattelse, at dette forhold ikke giver anledning til større forstyrrelser i 

vores senere analyse af revisors adfærd ved afgivelse af påtegninger. 

 

Indsamling af bevis er ligeledes en væsentlig del af revisors arbejde ved udførelsen af en revision 

med høj grad af sikkerhed. Bevisindsamlingen varierer for hvert revisionsområde, hvorfor en 

detaljeret opgørelse af egnede beviser skal findes i de relevante standarder. Fælles er det dog, at 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis opnås som led i en systematisk proces, hvor der tages 

hensyn til opgavens art og omfang, vurderede risici, tilpassede arbejdshandlinger samt en 

løbende vurdering af de indhentede beviser. 

 

Væsentlighed er et andet vigtigt aspekt, der skal indregnes, når revisors arbejde skal vurderes. 

Væsentlighed ved revision reguleres via RS 320. Væsentlighed hænger tæt sammen med 

revisionsrisikoen som omtalt ovenfor, da der er et omvendt forhold mellem væsentlighed og 

revisionsrisiko. Et højere væsentlighedsniveau medfører en lavere revisionsrisiko og omvendt. 

Revisor skal tage hensyn til dette ved planlægningen og gennemførelsen af sin revision. 

 

Væsentlighed er defineret som: 

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejlinformation heri kan have indflydelse 

på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet. Væsentlighed 

afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de konkrete omstændigheder ved 

udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighed som et niveau eller 

en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som informationen skal opfylde for 

at være nyttig.”28 

 

Det fremgår af begrebet, at væsentlighed vurderes som information, der påvirker de økonomiske 

beslutninger ved helt at mangle eller være fejlagtige. Det kan hermed udledes, at væsentlighed 

ikke udelukkende er et spørgsmål om korrekt opgjorte kvantitative informationer, men skal 

betragtes som de samlede informationer, herunder kvalitative informationer, som årsrapporten 

giver. 

                                           
28 RS 320, afsnit 3. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    28 

 

RS 320 nævner, at et eksempel på kvalitativ fejlinformation kan være utilstrækkelig eller 

misvisende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Et eksempel herpå i relation til going 

concern kan være, at en årsrapport er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år på trods 

af, at ledelsen og revisor forventer, at selskabet skal ophøre. Det er ikke sikkert, at en indregning 

efter realisationsværdien ville ændre de kvantitative værdier, men den manglende ændring i 

regnskabspraksis kan give fejlagtig information til regnskabsbrugeren. Dette eksempel vil også 

være omfattet af væsentlighedsbegrebet, og revisor kan ikke fravælge at give et forbehold herom 

under dække af væsentlighedsniveauet. 

 

Det er vores opfattelse, at revisor under ingen omstændigheder kan forklare en 

revisionspåtegning uden bemærkninger om going concern med henvisning til 

væsentlighedsbegrebet. Vi vurderer, at enhver usikkerhed om et selskabs evne til at forsætte 

driften, er en væsentlig information for regnskabsbrugeren og revisor skal derfor altid give 

oplysninger herom, såfremt revisor har fået kendskab til dette forhold igennem sin revision. Det 

er således uden betydning, om indregning efter realisationsværdier ville give et andet resultat, 

eller om der er eksterne kreditorer i selskabet. Revisor kan naturligvis ikke vide hvilke 

fremtidige regnskabsbrugere, der vil læse regnskabet og træffe deres økonomiske beslutninger på 

baggrund heraf. Revisor skal derfor altid modificere sin påtegning i tilfælde af væsentlige 

usikkerheder om forsat drift. 

 

2.6.2 Revisors opgave ved revision af going concern 

Revisors opgave i forbindelse med revision af going concern er igennem sine arbejdshandlinger 

at sikre, at revisor er enig i den af ledelsen foretagne vurdering af selskabets evne til at forsætte 

driften. Revisor skal altid i sin revision vurdere om forudsætningerne for going concern er til 

stede29, og skal via planlægningen og udførelsen af sine revisionshandlinger vurdere, hvorvidt 

ledelsens anvendelse af going concern forudsætningen er passende. Revisor skal til vurdering 

heraf anvende samme tidshorisont som ledelsen har anvendt i sin bedømmelse, hvilket mindst 

skal være 12 måneder. 

 

Vurderingen af om en selskab er going concern skal vurderes under hensyntagen til revisors 

professionelle bedømmelse sammenholdt med alle de i revisionen fundne forhold. Revisor skal, 

                                           
29 RS 570, afsnit 2. 
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som tidligere nævnt, leve op til en række specifikke revisionsstandarder ved udførelsen af en 

revision med sikkerhed. I relation til going concern skal revisor særligt være opmærksom på RS 

315 og RS 560, men skal også være opmærksom på forhold fundet ved revision af øvrige 

områder. Identificerer revisor i sin revision begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om 

selskabets evne til at forsætte driften, er revisor forpligtet til at foretage yderligere undersøgelser 

og udvide sin revision jf. RS 570. 

 

2.6.2.1 Forståelse af selskabet og dens omgivelser 

RS 315, der vedrører revisors forståelse af selskabet og dens omgivelser, udgør efter vores 

vurdering en væsentlig del af revisors arbejde i forbindelse med at vurdere, om der er særlige 

forhold omkring going concern, der skal gennemgås nærmere. I afsnit 3 i RS 315 opremses en 

række krav, der skal opfyldes i henhold til standarden. Dette er blandt andet: 

 

 Risikovurderingshandlinger og informationskilder om selskabet og dens omgivelser. 

 Forståelse af selskabet og dens omgivelser 

 Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. 

 

Revisor skal i sin revision udføre følgende risikovurderingshandlinger: Forespørgsler til ledelsen 

og andre i selskabet, analytiske handlinger samt observation og undersøgelse.30 Ledelsen og de 

regnskabsansvarlige vil ofte kunne svare på forespørgslerne, men det vil dog til tider være nyttigt 

at stille disse spørgsmål til andre niveauer i selskabet, da de kan have et andet syn på 

eksempelvis effektiviteten af forretningsgangene. Analytiske handlinger kan give mange nyttige 

informationer. Eksempelvis kan nøgletalsanalyser ofte afsløre økonomiske tendenser i selskabet. 

Anvendelsen af nøgletal i revisionen er gennemgået tidligere i dette kapitel. 

 

Til udførelsen af en revision i overensstemmelse med gældende RS er det fundamentalt, at 

revisor har en forståelse af selskabet og dets omgivelser. Revisor skal bruge forståelsen i sin 

planlægning af revisionen samt til vurdering af risikoen for væsentlige fejlinformationer. Det er 

dog op til revisors professionelle bedømmelse at fastlægge omfanget af forståelsen, som er 

krævet31. 

                                           
30 RS 315, afsnit 7. 
31 RS 315, afsnit 5. 
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Revisor bør i sin forståelse af et selskab og dens omgivelser inddrage en række aspekter, der hver 

især skal vurderes i forhold til det pågældende selskab. Dette kan eksempelvis være følgende32: 

 

 Branche 

 Lovgivning 

 Andre eksterne faktorer 

 Arten af selskabet 

 Regnskabsmæssig begrebsramme 

 Forretningsrisici 

 

Der er i bilag 1 til RS 315 opremset en række eksempler på forhold, som revisor kan tage i 

betragtning ved vurdering af ovenstående punkter. Vores analyse tager udgangspunkt i 

revisionen af selskaber, der er gået konkurs under den aktuelle finansielle krise. Vi har derfor 

valgt at fremhæve forhold, som efter vores vurdering vil være særligt aktuelt for revisorer i disse 

tider. Det skal dog understreges, at revisorer skal tage alle forhold i betragtning ved deres 

vurdering af selskabet. 

 

Den finansielle krise har haft en række helt særlige forhold, som må betragtes som særdeles 

usædvanlige. Krisen har blandt andet været kendetegnet ved at specielt ejendomme og 

værdipapirer på meget kort tid faldt kraftigt i værdi samtidig med, at tilgangen til kreditfaciliteter 

for mange selskaber blev næsten umulig. Det er derfor vores vurdering, at revisorer særligt skal 

have fokus på selskaber, der har deres branche i ejendomsmarkedet samt investeringsselskaber. 

Endvidere skal der være ekstra fokus på selskabers gældsstruktur, rentefølsomhed og mulighed 

for finansiering samt brug af finansielle instrumenter, der ofte ikke er indregnet i balancen. 

 

Det er meget vigtigt, at revisor har et grundlæggende kendskab til selskabet. Det kan imidlertid 

ikke forventes, at revisor vil have et ligeså indgående kendskab til selskabet som den daglige 

ledelse, men revisor bør have tilstrækkeligt kendskab til at kunne vurdere risikoen for væsentlig 

fejlinformation. 

 

                                           
32 RS 315, afsnit 20. 
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2.6.2.2 Going Concern 

Det overordnede formål med revision af going concern er at be- eller afkræfte, om revisor er enig 

med ledelsens valg af going concern som regnskabsprincip. Revisor skal til brug herfor støtte sig 

til de standarder og vejledninger, som er opstillet i RS 570. Revisors vurdering af ledelsens skøn 

vurderes på baggrund af de planlagte og udførte revisionshandlinger samt den løbende vurdering 

af resultaterne heraf33. Vi vil i dette afsnit behandle de yderligere revisionshandlinger, som 

revisor skal foretage ved konstatering af, at der kan være usikkerheder om den forsatte drift. 

 

Vurdering af ledelsens bedømmelse 

Ledelsen kan uden detaljerede analyser foretage sin vurdering af om regnskabet skal aflægges 

som going concern, hvis selskabet hidtil har haft en overskudsgivende drift samt en nem adgang 

til likviditet34. I disse tilfælde kan revisor også normalt lave sin bedømmelse uden detaljerede 

revisionshandlinger35. Det fremgår dog endvidere af RS 570, at såfremt der er identificeret 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften, 

skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger. Det er vores klare opfattelse, at den aktuelle 

krise har medført store usikkerheder omkring specielt adgangen til likviditet. Vi mener derfor, at 

revisor i meget begrænset omfang kan benytte sig af muligheden for at vurdere going concern 

uden yderligere analyser. Denne betragtning understøttes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen36. 

 

Ledelsens vurdering af going concern er et skøn foretaget på et bestemt tidspunkt på baggrund af 

alle kendte forhold på dette tidspunkt. Da skønnet dækker over forventede fremtidige udfald, er 

der naturligt en vis usikkerhed forbundet hermed. Revisor må i sin revision af ledelsens valg af 

going concern vurdere disse usikkerheder, og om muligt efterprøve ledelsens forudsætninger. Er 

revisor enig med ledelsen i valget af regnskabsprincippet, men i revisionen har konstateret 

betydelig usikkerhed omkring selskabets evne til at forsætte driften, skal dette oplyses i 

regnskabet. 

 

                                           
33 RS 570, afsnit 2. 
34 RV 1, afsnit 45-46 samt RS 570, afsnit 6. 
35 RS 570, afsnit 21. 
36 ”Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold”, Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen, notat 6 marts 2009. 
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Revisor skal være opmærksom på begivenheder, forhold eller forretningsmæssige risici, der kan 

rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften. Dette vurderer revisor på baggrund 

af sin opnåede forståelse for selskabet, samt gennem de revisionshandlinger og tilknyttede 

revisionsbeviser som indhentes i forbindelse med revisionen. Revisor har endvidere pligt til at 

spørge ledelsen til dens kendskab til begivenheder efter bedømmelsesperioden, som kan påvirke 

evnen til at forsætte driften37. 

 

Nedenfor er oplistet en række begivenheder eller forhold, der enkeltvis eller tilsammen kan rejse 

betydelig usikkerhed om going concern38.  

 

Økonomiske forhold: 

 Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital 

 Lån, der nærmer sig forfald eller stor afhængighed af kortfristet gæld 

 Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte 

 Negative pengestrømme, enten realiserede eller budgetterede 

 Negative økonomiske nøgletal 

 Betydelige driftstab 

 Restancer eller ophør af udbyttebetalinger 

 Manglende betalingsevne 

 Ikke overholdelse af lånevilkår 

 Ændrede betalingsbetingelser fra leverandører 

 Manglende evne til at opnå ny finansiering 

 

Driftsforhold: 

 Tab af nøglepersoner uden genansættelse 

 Tab af større markedsandele, franchise, licenser eller hovedleverandører 

 Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer 

 

Andre forhold: 

 Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav 

                                           
37 RS 570, afsnit 22. 
38 RS 570, afsnit 8. 
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 Verserende retssager eller tilsynssager 

 Ændringer i lovgivning, der forventes at påvirke selskabet negativt 

 

Ledelsen såvel som revisor bør derfor være opmærksom på om enkelte eller flere af ovenstående 

begivenheder eller forhold er til stede i selskabet. Tilstedeværelsen af et eller flere af 

ovenstående begivenheder eller forhold er ikke i sig selv ensbetydende med, at der er betydelig 

usikkerhed om den forsætte drift, men forholdet bør give anledning til nærmere undersøgelse. 

Den aktuelle krise vil formentligt medføre, at særligt økonomiske forhold kan blive påvirket, 

såsom selskaber der mister deres kapitalgrundlag, ikke kan opfylde lånebetingelser, har negative 

pengestrømme eller mangler evnen til at betale kreditorer ved forfald. Revisor bør derfor have et 

særligt fokus på, om selskaberne er ramt af disse forhold, og hvilke tiltag der er igangsat for at 

undgå dette. 

 

Identificerer revisor på et tidspunkt i revisionen begivenheder, forhold eller forretningsmæssige 

risici, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften, skal revisor udføre 

yderligere revisionshandlinger. Revisor skal endvidere på baggrund heraf vurdere, om der er 

risici for væsentlig fejlinformation på baggrund heraf. 

 

Revisionshandlinger som følge af identificerede forhold 

Revisor skal udføre en række handlinger, når der er identificeret begivenheder eller forhold, der 

kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften. Revisor skal i disse tilfælde39: 

 

 Gennemgå ledelsens planer for fremtidige handlinger på basis af dens going concern 

bedømmelse, 

 Indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis gennem revisionshandlinger, der anses 

for nødvendige, inklusive overvejelser af virkningen af ledelsens eventuelle planer og 

andre kompenserende faktorer for at be- eller afkræfte, om der er betydelig usikkerhed, 

og 

 Opnå skriftlige udtalelser fra ledelsen vedrørende dens planer for fremtidige handlinger. 

 

Revisor skal ved vurdering af ledelsens planer for fremtiden overveje, hvorvidt der siden 

ledelsen udførte sin bedømmelse, er tilkommet nye oplysninger. Ledelsens planer efterprøves 
                                           
39 RS 570, afsnit 26. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    34 

 

ved indhentelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan underbygge, at ledelsens planer 

er gennemførlige, og at resultatet af disse planer i praksis vil forbedre situationen.  

 

Det kan dog i praksis være svært at indsamle egnede stærke revisionsbeviser, der kan understøtte 

en ledelses planer til fremtiden. Ledelsen kan eksempelvis have planlagt afvikling af aktiver eller 

en udvidelse af kassekreditten. For revisor kan det være svært at vurdere udfaldet ved afvikling 

af et aktiv og der er usikkerheder omkring salgspris og tidshorisonten for afviklingen. Det kan 

ligeledes være svært at få stærke revisionsbeviser på en udvidelse af kassekreditten. Fra revisors 

synspunkt ville det være hensigtsmæssigt, om banken kan bekræfte, at de vil forlænge eller hæve 

kreditten, men det vil dog ofte kræve et revideret årsregnskab inden endelig beslutning40. 

 

Revisor skal udover en gennemgang af ledelsens planer ligeledes udvide sine 

revisionshandlinger, og indsamle tilstrækkelig og egnet revisionsbevis. Valget og antallet af 

udvidede revisionshandlinger afhænger naturligvis af, hvilke begivenheder og forhold der 

allerede er identificeret. Nedenfor er oplistet en række mulige revisionshandlinger, der kan 

anvendes til at identificere og minimere revisionsrisikoen. 

 

 Analyse af pengestrømme, resultat og andre prognoser, herunder en vurdering af disse 

med ledelsen 

 Analyse af seneste perioderegnskaber eller balancer samt drøftelse heraf med ledelsen 

 Gennemgang af aftalevilkår for gældsbreve og låneaftaler, samt vurdere om disse er i 

risiko for at blive misligholdt 

 Gennemgang af begivenheder efter status, der kan påvirke selskabets evne til at forsætte 

driften. 

 

Analyse af pengestrømme er efter vores vurdering en uundværlig opfølgende revisionshandling, 

når der på et tidspunkt i revisionen er konstateret begivenheder eller forhold, der kan rejse 

betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften. Dette begrunder vi med, at det altid vil 

være manglende betalingsevne, der er årsag til, at et selskab i sidste ende må gå konkurs. 

Selskaber kan forsætte i mange år med driftsunderskud, blot de formår at have tilstrækkelig 

                                           
40 ”Revision i en krisetid”, Lars Engelund, Kim Füchsel og Kristian Koktvedgaard, Revision og Regnskabsvæsen, 

nr. 2 2009. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    35 

 

kapital til at betale deres forpligtelser. Modsat kan selskaber, der har driftsoverskud godt gå 

konkurs, såfremt de ikke har det fornødne kapitalgrundlag. 

 

Ved analyse af realiserede pengestrømme skal revisor overveje pålideligheden af selskabets 

informationssystem hvorfra disse pengestrømme er genereret. Herudover har IAASB i et notat 

omtalt en række særlige forhold, som revisorer bør være opmærksomme på ved vurdering af 

prognoser og budgetter41. Det fremgår af notatet, at de af ledelsen tidligere anvendte 

forudsætninger muligvis ikke længere er relevante, og at disse skal tilpasses den nuværende 

situation. IAASB fremhæver en række forhold, som bør inddrages ved vurderingen af 

likviditetsbudgetter. Vi har angivet enkelte nedenfor: 

 

 Har bestyrelsen været en del af budgetteringsprocessen? 

 Er der anvendt samme antagelser som ved værdiansættelse af aktiver? 

 Tager budgettet hensyn til den naturlige udvikling under recession, herunder fald i 

omsætningen samt øgede tab på debitorer? 

 Tages der hensyn til det forventede øgede renteniveau? 

 Er der lavet en følsomhedsanalyse af kunder og leverandører, og er denne implementeret 

i budgettet? 

 

Ved revision og analyse af budgetterede pengestrømme er det vigtigt, at revisor sikrer sig, at de 

underbyggende forudsætninger er tilstrækkelige for prognosen. Revisor bør ligeledes se på 

selskabets historiske evne til at budgettere. Dette kan gøres ved at sammenligne seneste års 

budgetter med realiserede tal, samt det aktuelle budget med det realiserede i den løbende 

periode42. Revisor bør reagere, såfremt ledelsen historisk har været dårlig til at udarbejde 

budgetter og eksempelvis konsekvent er for optimistiske med hensyn til vækst og indtjening mv. 

 

Revisors gennemgang af lånevilkår er en anden yderligere revisionshandling som bør udføres, 

når der er konstateret begivenheder eller forhold, der kan påvirke selskabets evne til at forsætte 

driften. Revisor skal særligt være opmærksom på betingelser i låneaftalerne. Låneaftaler kan 

være betinget af en form for sikkerhedsstillelse eksempelvis i form af dele af selskabets aktiver 

                                           
41 “Practice alert helps auditors and management assess impact of credit crisis on going concern assumptions”, 

IAASB, januar 2009. 
42 RS 570, afsnit 29. 
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som ejendomme eller værdipapirer. Hvis værdien af disse aktiver falder til mindre end 

lånerammen, kan långiver være berettiget til at ophæve kreditaftalen. Kassekreditter skal ofte 

forlænges eller genforhandles en gang årligt. Dette kan historisk have været en formssag, men 

som følge af udvikling i selskabet eller andre forhold, kan dette nu være mere vanskeligt. 

Revisor må samlet vurdere, hvilke konsekvenser disse forhold kan få for selskabet, herunder om 

ledelsen har en alternativ plan klar i tilfælde af, at kreditgiver ophæver kreditaftalen. 

 

FSR har i et notat43 udsendt til foreningens medlemmer endvidere henledt opmærksomheden på, 

at revisorer bør se på den finansielle styrke hos selskabernes bankforbindelser. Årsagen hertil må 

findes i, at det ikke længere kan anses for naturligt, at et ellers kreditværdigt selskab blot kan 

flytte sit engagement til en anden bankforbindelse. Dette er for revisor en helt ny form for 

revisionshandling. FSR opfordrer hermed sine medlemmer til, at de som en del af revisionen skal 

vurdere hvilke konsekvenser det vil få, såfremt selskabets bankforbindelse ikke kan opretholde 

deres finansielle styrke.  

 

Revisor skal ligeledes have fokus på garantistillelser og kautionsforpligtelser for øvrige 

selskaber. Det er meget normalt, at kreditgiver har krævet, at eksempelvis et moderselskab stiller 

garanti for et lån eller en kassekredit. Revisor må i disse tilfælde vurdere risikoen for at denne 

sikkerhedsstillelse kan komme til anvendelse, herunder hvilke konsekvenser dette kan få for det 

garantistillende selskab. 

 

Det sidste punkt vi nævnte som en mulig yderligere revisionshandling var gennemgang af 

begivenheder efter status, der kan påvirke selskabets evne til at forsætte driften. Denne 

revisionshandling vil sammen med opfølgning på perioderegnskaber blive nærmere gennemgået 

i det efterfølgende afsnit. 

 

2.6.2.3 Begivenheder efter status, RS 560 

Revisor har altid pligt til at revidere helt frem til dato for revisionspåtegningen. Der skelnes 

mellem to typer af begivenheder indtruffet efter balancedagen44: 

 

                                           
43 ”Udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008”, FSR, januar 2009. 
44 RS 560, afsnit 3. 
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1. Begivenheder, der giver yderligere bevis vedrørende forhold der eksisterede på 

balancedagen, og 

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

 

Begivenheder efter type 1 skal altid implementeres i årsrapporten, da forholdet eksisterede på 

balancedagen. Begivenheder efter type 2 skal derimod ikke indregnes, da forholdet som har 

udløst begivenheden, først er indtruffet efter balancedagen, 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 forsatte drift, skal 

dette altid implementeres i årsrapporten45. Dette på trods af, at forholdet kan være opstået efter 

statusdagen, eksempelvis at en bank har opsagt selskabets kreditter. 

 

Som nævnt i afsnit 2.6.2.2, så kan revisor 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 statusdagen. 

 

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, at der er en indre sammenhæng. Revisor 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, ligesom ledelsen ofte vil være de bedste til at vurdere konsekvenserne af disse 

ændrede forhold. Revisor har allerede i forbindelse med gennemgangen af selskabet og dets 

                                           
45 Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 3. udgave 2009/09, side 176. 
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omgivelser vurderet ledelsens integritet og troværdighed mv. og må her bruge dette kendskab til 

at vurdere de modtagne oplysninger. 

 

2.6.3 Revision i en krisetid 

Indledningsvis til denne kandidatafhandling redegjorde vi for, at en af årsagerne til, at vi har 

valgt dette emne var, at der i efteråret 2008 opstod en situation, hvor selskaber skulle forholde 

sig til, at store dele af verdenen var på vej mod krisetider. Dette medførte at revisor ved deres 

revision yderligere skulle forholde sig til dette faktum, og forventeligt have øget fokus på going 

concern i deres revisioner. 

 

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

concern 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, hvorledes revisor skulle tilpasse deres revision på de nye krisetider. 

 

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 havde 

en artikel under overskriften ”Revision i en krisetid”, ligesom foreningen af statsautoriserede 

revisorer(FSR) udsendte et brev/notat til sine medlemmer omkring udfordringerne i forbindelse 

med årsrapporten for 2008. Endelig udsendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et notat omkring 

udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisorerne burde være opmærksomme på i deres 

revision. 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”. Vi vil i det efterfølgende redegøre for og kommentere udvalgte forhold, 

som revisorer blev gjort opmærksom på i forbindelse med revision af regnskaberne for 

regnskabsåret 2008. 

 

Ledelsen og revisor har altid skullet vurdere selskabernes evne til at forsætte driften, men den 

finansielle 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.  
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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 finansieringsaftaler 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 vurderinger foretaget af ledelsen. Dette omfatter også 

vurderingen af, om regnskabet kan aflægges under forudsætningerne for fortsat drift. Generelt 

må det anbefales, at alle subjektive skøn, der er en del af årsregnskabet, bliver analyseret og 

vurderet nøje af revisor. Denne vurdering skal naturligvis ske samlet under hensyntagen til den 

generelle viden om selskabet og dets omgivelser. 

 

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

kan blive nødvendigt at give en supplerende oplysning 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 notatet 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 virksomhedens 

evne til at forsætte driften og henlede opmærksomheden på ledelsens omtale heraf”46  

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 forbehold. 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 artiklerne 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. 

 

Vi er i forbindelse med vores senere analyse af revisionspåtegningerne opmærksomme på, at 

omtalte artikler og notater ikke er vejledninger eller standarder, og at de derfor ikke har samme 

                                           
46 ”Udfordringer i forbindelse med årsrapporten 2008”, FSR, januar 2009. 
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retskildeværdi. 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. 

 

2.7 Opsummering på kapitel 2 

Det er vigtigt, at regnskabsbruger og revisor har et godt kendskab til selskabet og dets omverden 

når der skal vurderes for going concern. I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten anvender 

selskabets ledelse regnskabsmæssige skøn og værdiansættelsesprincipper, som ikke 

nødvendigvis ville være blevet anvendt i andre selskaber, hvilket kan gøre det sværere for 

regnskabsbruger, at sammenligne selskabets årsrapport med tilsvarende selskaber i samme 

branche. Det er endvidere vigtigt, at se på selskabets nøgletal, der giver et samlet overblik over 

selskabets historiske formåen. Rentabilitet er her en god indikator for, om et selskab over en 

årrække har forstået at optimere de interne procedurer, og om ledelsen har været opmærksom på 

at forbedre disse, hvis rentabiliteten er faldende. I den forbindelse vil gentagne underskud være 

en god parameter til at selskabets rentabilitet ikke er i orden.  

 

En dårlig rentabilitet giver på længere sigt en dårlig likviditet, hvilket ofte er årsagen til, at et 

selskab går konkurs. Det er ledelsens ansvar at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver til 

er stort nok til uforudsete eller dårlige tider. Pengestrømsanalyser kan være et udmærket værktøj 

for ledelsen til at holde øje med selskabets likviditetsforbrug og dermed gøre det lettere for 

ledelsen at se, hvor der bør strammes op.  

 

Regnskabsbruger kan dog ikke umiddelbart 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 deres fordringer ud fra aktivernes værdiansættelse, hvilket igen 

falder tilbage på valget af værdiansættelsesprincipper. Generelt bør der laves en strategisk 

analyse når der skal foretages en vurdering om going concern indeholdende nøgletal og i høj 

grad et godt kendskab til selskabet. 

 

Det kan konkluderes, at den forventede stigning i konkurser, som var grundlaget for de udsendte 

artikler og notater, kom til at holde stik i Danmark, hvor antallet af konkurser i 2009 steg kraftigt 

i forhold til de foregående år. Revisorer i Danmark kan derfor ikke undskylde eventuelle 
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manglende forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningerne med, at de blev 

overrasket af den finansielle krise og økonomiske afmatning. På tidspunktet for 

underskrivelserne af årsrapporterne i vores analyse var der allerede udgivet adskillige artikler og 

notater om, hvorledes revisor burde forholde sig i de forskellige situationer som de kunne 

forvente at møde under de nye vilkår. 

 

Vi har konstateret, at et overordnet kendskab til selskabet og dets omgivelser er yderst vigtigt. 

Dette danner grundlaget for, at revisor med sin professionelle dømmekraft kan planlægge 

revisionen således, at alle identificerede risici for væsentlig fejlinformation kan inddrages i 

planlægningen. 

 

Vi har ligeledes konstateret, at revisor skal vurdere ledelsens valg af going concern som 

regnskabsprincip. Revisor skal på baggrund af sit kendskab til selskabet og de udførte 

revisionshandlinger vurdere, hvorvidt der er begivenheder eller forhold og tilknyttede 

forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at forsætte driften. 

Konstaterer revisor, at der er sådanne forhold, er revisor forpligtet til at udvide sin revision med 

forespørgsler til ledelsen samt indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. En anden vigtig 

del ved revision af going concern er, at revisor har vurderet og undersøgt eventuelle 

begivenheder efter status. Dette er vigtigt, da revisionen først anses for afsluttet den dag revisor 

skriver under på revisionspåtegningen, og derfor må alle kendte forhold indtil dette tidspunkt 

vurderes i forhold til den aflagte årsrapport. 

 

Revisor skal på basis af de opnåede revisionsbeviser afgøre, om der efter revisors vurdering er 

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

tvivl om selskabets evne til at forsætte driften47. Dette rapporteres af revisor i 

revisionspåtegningen, hvilket behandles nærmere i kapitel 3. 

 

2.7.1 Eksempel på en praktisk tilgang ved revision af going concern 

Som led i vores erhverv som revisorer har vi konstateret, at der i praksis ofte kan være tvivl 

omkring, hvorledes man kan gribe revisionen af going concern an. Vi har derfor i det følgende 

beskrevet, hvad revisorer efter vores vurdering i praksis kan gøre. 

                                           
47 RS 570, afsnit 30. 
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For det første skal det bemærkes, at revisorer altid skal tage stilling til ledelsens valg af going 

concern som regnskabsprincip. Revisor kan for selskaber, der historisk har haft positive 

resultater, god soliditet samt et godt kapitalberedskab, vurdere going concern overfladisk, og 

behøver derfor ikke at fortage yderligere analyser. Kan going concern vurderingen ikke foretages 

overfladisk, er det vores vurdering, at revisor må foretage en række yderligere handlinger, der 

tilsammen skal danne grundlaget for revisors vurdering af selskabet som going concern. Revisor 

bør som det første anvende sit generelle kendskab til selskabet og dennes omgivelser. Det er 

vores vurdering, at revisor løbende skal holde sig opdateret med selskabets udvikling. Dette 

omfatter en løbende vurdering af ledelsen, branchen, lovgivning samt særlige forretningsrisici. 

Revisor bør ligeledes løbende tage stilling til, om der er særlige forhold, der på kort eller længere 

sigt kan true selskabets overlevelsesevne. 

 

Det næste revisor bør foretage sig, er en overordnet nøgletal/regnskabsanalyse. Revisor bør her 

have særligt fokus på selskabets likviditet, soliditet samt rentabilitet. Revisor bør endvidere på 

dette tidspunkt vurdere selskabets kapitalberedskab, herunder om selskabet klart er i stand til at 

finansiere såvel drift som investeringer i en overskuelig fremtid. Det er vores vurdering, at 

revisor i langt de fleste tilfælde vil kunne vurdere selskabet som going concern på dette 

grundlag. Er revisor herefter ikke overbevist om selskabets evne til at forsætte driften, må der 

foretages yderligere revisionshandlinger. 

 

Det er vores vurdering, at revisor som yderligere handlinger kan indhente selskabets drifts- og 

likviditetsbudgetter samt en eventuel periodebalance for den igangværende periode efter status. 

Revisor bør foretage en detaljeret analyse af disse dokumenter og særligt have fokus på 

troværdigheden af disse. Herudover bør revisor på dette tidspunkt foretage en mere detaljeret 

analyse af selskabets kapitalberedskab, herunder vurdere mulighederne for at udvide kreditaftaler 

eller opnå nye kapitalindskud fra ejerne. Er revisor efter de yderligere revisionshandlinger 

stadigvæk ikke overbevist om, at selskabet kan betragtes som going concern, må revisor foretage 

en række yderligere detailrevisionshandlinger. Revisor bør efter vores vurdering foresætte sin 

revision af selskabet i direkte henhold til RS 570, som revisor netop skal bruge i tilfælde, hvor 

der i revisionen er konstateret forhold, der kan skabe tvivl om selskabets evne til at forsætte 

driften. 

 



Cand.merc.aud.  Kapitel 2 

17. maj 2010    

    43 

 

Det er vores samlede vurdering, at ovenstående retningslinjer til vurdering af going concern er 

håndgribelige og enkle for revisor at følge. Det kan naturligvis ikke bruges for samtlige 

selskaber, og revisor må til enhver tid altid tilpasse sine revisionshandlinger til det enkelte 

selskab. Vi mener dog, at ovenstående tilgang er et godt udgangspunkt for revisorer i deres 

revision af going concern. 
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3 Revisionspåtegningen 

 
 

3.1 Indledning 

I dette kapitel vil vi gennemgå omstændighederne omkring revisionspåtegninger, herunder 

redegøre for formålet med revisionspåtegninger. Kapitlet vil omfatte en gennemgang af 

baggrunden for, at der udarbejdes revisionspåtegninger. Endeligt vil det generelle indhold samt 

de formelle krav til en revisionspåtegning blive behandlet. Afslutningsvis vil vi i dette kapitel 

kort se på forholdet mellem en afgiver og en modtager af en revisionspåtegning, og den 

eventuelle forventningskløft der her kan opstå. 

 

Dette kapitel er medtaget i afhandlingen, da vi i de efterfølgende kapitler vil analysere udvalgte 

revisionspåtegninger for blandt andet at vurdere, om de analyserede påtegninger lever op til 

reguleringens krav i relation til going concern. 

 

Vi vil derfor i dette kapital have fokus på de dele af revisionspåtegningen, der kan tilknyttes 

going concern. Dette kapitel udgør sammen med teorien gennemgået i kapitel 2 grundlaget for 

den senere analyse, der skal besvare afhandlingens opstilede problemformulering. 

 

3.2 Hvorfor afgives der revisionspåtegninger? 

Denne afhandling omfatter en analyse af danske aktie- ellers anpartsselskaber, der er gået 

konkurs, hvorfor vi har afgrænset os til at behandle denne type selskaber. Danske aktie- eller 
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anpartsselskaber skal en gang årligt aflægge årsrapport48, og selskaberne kan vælge at aflægge 

årsrapporten efter enten begrebsrammen i ÅRL eller IFRS49.50 Det er dog ufravigeligt, at alle 

erhvervsdrivende aktie- og anpartsselskaber, uanset valg af begrebsramme for 

regnskabsaflæggelsen, er omfattet af reglerne i ÅRL51. 

 

3.2.1 Begrebsrammen 

Det fremgår af ÅRL, at selskaber i regnskabsklasse B, C eller D skal revideres af en eller flere 

revisorer52. Der er dog indført en enkelt undtagelse hertil, idet selskaber i regnskabsklasse B kan 

blive fritaget for revisionspligten, såfremt de opfylder de i ÅRL fastsatte krav hertil53.  

 

Uanset den anvendte begrebsramme er det fælles for alle revisionspligtige aktie- og 

anpartsselskaber, at dokumentationen på, at årsrapporten er revideret, fremgår af en 

revisionspåtegning underskrevet af en godkendt revisor. Det er et krav i ÅRL, at det kun er 

registrerede og statsautoriserede revisorer, der må revidere årsrapporter, der er revisionspligtige i 

henhold til ÅRL54.  

 

3.2.2 Godkendte revisorer 

Af Lov om godkendte revisorer og revisionsselskaber(revisorloven)55 fremgår det, at indholdet i 

denne lov skal anvendes på alle typer erklæringer som revisor afgiver med sikkerhed, der ikke er 

til hvervgivers eget brug56. Dette indbefatter dermed revisionspåtegninger på årsrapporter aflagt 

af aktie- og anpartsselskaber som beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.1. Godkendte revisorer, der har 

ret til at underskrive en revisionspåtegning, bliver reguleret i revisorlovens §§ 2-15. 

 

                                           
48 ÅRL § 2 stk. 1. 
49 International Financial Reporting Standard. 
50 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, KPMG, 3. udgave 2008/09, side 18. 
51 ”Indsigt i årsregnskabsloven”, KPMG, 3. udgave 2008/09, side 21 og ÅRL § 1. 
52 ÅRL § 135 stk. 1, 1. pkt. 
53 ÅRL § 135 stk. 1, 2. pkt. 
54 ÅRL § 135a stk. 1. 
55 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven) 
56 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven) § 1 stk. 2. 
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Det fremgår af revisorlovens § 16, stk.1, at en revisor, der afgiver en påtegning med sikkerhed er 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Det fremgår endvidere af samme paragraf, at revisor skal 

udføre denne opgave i overensstemmelse med god revisorskik, herunder at udvise den 

nøjagtighed og hurtighed som opgavens beskaffenhed påkræver.  

 

God revisorskik er ikke et klart defineret begreb, men skal ses samlet såsom, hvorledes en bonus 

pater revisor bør og vil agere under de givne omstændigheder. Revisorlovens § 16, stk.1 nævner, 

at som en del af god skik skal revisor udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. FSR har 

udsendt en vejledning for, hvorledes revisor bør implementere og forholde sig til etiske regler57. 

En overholdelse af disse retningslinjer er at betragte som en del af god revisorskik. 

 

Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om 

det udførte arbejde samt en konklusion58. Der er i revisorloven ingen detailregulering af krav til 

revisionspåtegninger. Der er derimod indsat en bestemmelse, der giver Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen beføjelser til at fastsætte nærmere regler om udførelse af revisionsopgaver og 

revisors afgivelse af revisionspåtegninger59. 

 

3.2.3 Erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarder 

Revisor skal som tidligere nævnt afgive revisionspåtegninger i overensstemmelse med god 

revisorskik efter hver endt revisionsopgave. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udstedt 

bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 200860, der afløser tidligere bekendtgørelse nr. 1537 af 22. 

december 2004. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er direkte i revisorloven bemyndiget til at 

fastsætte de nærmere regler for afgivelse af revisionspåtegninger, hvorfor denne bekendtgørelse 

er en vigtig del af god revisorskik. Ligeledes er de danske RS omhandlende revisionspåtegninger 

med sikkerhed RS 700 og RS 701 at betragte som en del af god revisorskik på 

påtegningsområdet, medmindre de er i konflikt med den danske revisorlovgivning61. 

 

                                           
57 FSR, Retningslinjer for revisors etiske adfærd. 
58 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven) § 19 stk. 1. 
59 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven) § 16 stk. 4. 
60 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) 
61 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, side 3 øverst. 
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Den nye erklæringsbekendtgørelse er gældende for årsrapporter hvis regnskabsperiode starter 1. 

september 2008 eller senere. I praksis betyder dette, at de nye påtegningsregler først er 

implementeret på årsrapporter med statusdag 31. august 2009 eller senere. Vores analyse er 

baseret på årsrapporter, der senest har statusdag den 31. december 2008, og de afgivne 

påtegninger heri er derfor ikke omfattet af den nye erklæringsbekendtgørelse. Vi har alligevel 

valgt at basere vores teori på den nye erklæringsbekendtgørelse, da der efter vores vurdering ikke 

er sket ændringer på de dele af revisionspåtegningen, som vedrører vores analyseområde. Den 

væsentligste ændring i den nye erklæringsbekendtgørelse er efter vores vurdering, at 

revisionspligten af ledelsesberetningen er ophævet. 

 

3.3 Revisionspåtegninger generelt 

Revisor, der afgiver en erklæring med sikkerhed skal følge den danske revisorlov og 

erklæringsbekendtgørelse. Revisor kan dog fravige dette, såfremt speciallovgivning eller særlige 

EU-retlige regler giver mulighed herfor. Revisionspåtegningen skal her ud over leve op til god 

revisorskik jf. revisorloven § 16, stk. 1. God revisorskik indbefatter bl.a., at erklæringen skal 

være i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder RS 700 og RS 701. Endvidere har 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har udstedt erklæringsbekendtgørelsen, udgivet ”vejledning 

om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer” til fortolkning af 

erklæringsbekendtgørelsen. Denne vejledning er ligeledes at betragte som en del af god 

revisorskik. 

 

3.3.1 Revisionspåtegninger med sikkerhed på årsrapporter 

Som nævnt ovenfor skal en revisorpåtegning på en revideret årsrapport opfylde en række 

forudsætninger. Vi vil i dette afsnit behandle de formmæssige krav, der stilles til en revisors 

påtegning på en årsrapport. Revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant ved 

afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Det er derfor et krav, at revisionspåtegninger på en 

årsrapport er udformet uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til modtagerens forventninger 

til betydningsfulde oplysninger. Revisor har pligt til at inddrage alle forhold, der er væsentlige 

for den pågældende revisionspåtegning62. Væsentlighedsbegrebet vil dog altid være en 

skønsmæssig vurdering fra revisors side, da væsentlighedsbetragtningen skal ske under hensyn 

                                           
62 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 1 stk. 2. 
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til den forventede regnskabsbrugers kriterium. Mere herom i afsnit 3.5 omkring 

forventningskløften. 

 

3.3.1.1 Formkrav til en revisionspåtegning 

Revisionspåtegninger skal altid udformes i et entydigt og letlæseligt sprog63. Revisor skal tage 

hensyn til de tænkelige modtagere, der normalt kan forventes at bruge årsrapporten når de skal 

træffe beslutninger. Revisionspåtegningen skal således kunne forstås af de modtagere som 

påtegningen er rettet imod. Ved afgivelse 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 mindstekrav. Revisionspåtegningen skal som mindstekrav indeholde følgende64: 

 

 En identifikation af det reviderede regnskab samt hvilken regnskabsmæssig 

begrebsramme, der er anvendt ved udarbejdelsen. 

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

 Forbehold eller oplysninger om, at påtegningen er uden forbehold. 

 En konklusion vedrørende den udførte revision. 

 Eventuelle supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet eller andre forhold. 

 Eventuel udtalelse om ledelsesberetningen 

 Datering og underskrift 

 

De oplistede mindstekrav skal altid vises i den nævnte rækkefølge. De enkelte delelementer vil 

ikke særskilt blive gennemgået, da vi har vurderet, at det ikke har relevans for den senere analyse 

i afhandlingen. De interessante dele af revisionspåtegningen i relation til going concern er 

områderne forbehold og eventuelt supplerende oplysninger, hvorfor vi efterfølgende vil 

gennemgå disse områder. 

 

                                           
63 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 1 stk. 3. 
64 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 5 stk. 1. 
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Revisionspåtegninger på årsrapporter er ofte standardiserede og følger i alt væsentlighed de 

fastsatte rammer i RS 700 og RS 701. 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 revisionskonklusionen, men betragtes som 

revisors henstilling til regnskabsbrugeren vedrørende et bestemt område. En supplerende 

oplysning vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre regnskabsbrugeren nye oplysninger, 

men skal henlede opmærksomheden på særlige forhold i regnskabet65.  

 

3.3.1.2 Forbehold og supplerende oplysninger i en revisionspåtegning  

Giver revisionen anledning til at tage et forbehold skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen 

i et særskilt afsnit med teksten ”forbehold”66. Tilsvarende skal det klart fremgå hvis revisionen 

ikke har givet anledning til forbehold. Dette skal ske med teksten ”revisionen har ikke givet 

anledning til forbehold”67. Erklæringsbekendtgørelsen regulerer i hvilke tilfælde revisor skal tage 

et forbehold. Forbeholdssituationer kan overordnet inddeles i to kategorier68. 

 

1. Når revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet 

indeholder væsentlige fejl eller mangler. 

2. Når revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at 

konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. 

 

Erklæringsbekendtgørelsen specificerer dette i yderligere syv konkrete tilfælde, hvor revisor altid 

skal tage forehold. Revisor skal i tekst beskrive det pågældende forbehold i 

revisionspåtegningen. Forbeholdet skal begrundes og formuleringen skal ske i et entydigt og let 

forståeligt sprog. Der må ikke være nogen tvivl hos modtageren om, at revisor har taget 

forbehold og hvorfor der er taget forbehold. Forbehold for ét område kan ikke retfærdiggøre, at 

der ikke tages forbehold for et andet. Alle nødvendige forbehold skal tages. 

 

Supplerende oplysninger skal i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, nr. 

5 og 6 angives i revisionspåtegningen. Supplerende oplysninger bruges af revisor i tilfælde, hvor 
                                           
65 Vejledning til bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, afsnit 5.6.1 
66 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 6 stk. 3. 
67 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 5 stk. 3. 
68 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 6 stk. 1. 
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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 dette. 

 

Supplerende oplysninger kan opdeles i to grupper. 

 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet69 

 Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold70 

 

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

supplerende oplysninger er i revisionspåtegningen placeret efter konklusionen som en ekstra 

oplysning til regnskabsbrugeren. Placeringen efter konklusionen skyldes, at en supplerende 

oplysning ikke skal påvirke revisors konklusion på årsrapporten. 

 

3.3.1.3 Konklusion på en revisionspåtegning 

Revisor skal i konklusionen oplyse, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 

lovgivningens krav herom. Det skal fremgå om regnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med den 

anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. Konklusionen på en revisionspåtegning kan være 

uden forbehold, med forbehold eller afkræftende. Endvidere kan revisor vælge, at der ikke kan 

afgives en konklusion på årsregnskabet. 

 

Konklusioner med forbehold skal afgives 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. En konklusion med forbehold kan i udsnit angives 

som ”regnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede...”71. Denne 

konklusion giver regnskabsbrugeren den oplysning, at udover det i forbeholdet konkrete forhold, 

er revisor enig med ledelsen, og resten af årsrapporten kan anses for retvisende. 

 

Afkræftende konklusioner skal gives i de tilfælde, hvor virkningen af de uenigheder, der er med 

ledelsen, er så væsentlige og gennemgribende for regnskabet, at en konklusion med forbehold 
                                           
69 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 7 stk. 1. 
70 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 7 stk. 2. 
71 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, afsnit 5.5 
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ikke er tilstrækkelig. Denne type konklusioner bruges derfor i de tilfælde, hvor revisor mener, at 

regnskabet er misvisende eller mangelfuldt udover hvad en konklusion med forbehold kan 

oplyse. En afkræftende konklusion kan i udsnit vises som ”..regnskabet, som følge af det i 

forbeholdet anførte, ikke giver er retvisende billede…”72. En afkræftende konklusion er derfor 

mere alvorlig end en konklusion med forbehold, da der direkte i konklusionen angives, at revisor 

ikke mener, at regnskabet er retvisende. Regnskabsbrugerne bør derfor være ekstra 

opmærksomme på denne type konklusioner, da revisor har angivet tvivl om informationsværdien 

af indholdet i regnskabet. 

 

Revisionspåtegninger, hvor revisor ikke kan afgive en konklusion, skal gives i de tilfælde, hvor 

revisor ikke har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at udtrykke en konklusion om 

regnskabet. 

 

3.4 Forbehold og supplerende oplysninger - going concern 

Denne afhandling har til formål at analyse påtegningsadfærden på aktie- og anpartsselskaber, der 

er gået konkurs inden for en periode på 12 måneder fra seneste statusdag. Skæringen på 12 

måneder har som omtalt i kapital 2 betydning for, om selskabet var at anse som going concern 

eller ej, og dermed om der kunne aflægges en årsrapport efter going concern principper. 

 

Omtale af usikkerhed 

Tilstrækkelig Utilstrækkelig 

 

 

Relevant valg Supplerende oplysning Forbehold 

 

 

going concern valgt som 

regnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion (samt forbehold) 

Relevant valg Supplerende oplysning going concern ikke valgt 

som regnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion (samt forbehold) 
Tabel 4: Vejledning til revisor73  

 

Tabel 4 ovenfor viser, hvorledes revisor bør agere i de forskellige situationer. Revisor skal ved 

afgivelse af sin revisionspåtegning altid tage stilling til det valgte regnskabsprincip som ledelsen 

har valgt at aflægge årsrapporten efter. Ledelsen kan vælge at aflægge regnskabet efter going 

concern eller uden going concern. Revisor skal på baggrund af sin revision vurdere, om det 
                                           
72 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, afsnit 5.5 
73 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, side 8 
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valgte princip er relevant for selskabet eller ej. Endelig skal revisor inden afgivelse af 

påtegningen vurdere den af ledelsen omtalte usikkerhed vedrørende going concern. Det er først 

efter, at alle disse forhold er taget i betragtning, at revisor kan foretage sin vurdering om, 

hvorvidt forholdet skal påvirke revisionspåtegningen.  

 

FSRs revisionstekniske udvalg har i april 2007 udsendt en revisionsudtalelse omkring 

modifikationer af den uafhængige revisors påtegning (UR nr. 2007-3). Denne revisionsudtalelse 

er særligt tilpasset danske forhold og må anses for at være en væsentlig del af god revisorskik 

ved afgivelse af modificerede revisionspåtegninger. 

 

3.4.1 Forbehold for going concern 

Vi omtalte i afsnit 3.3.1.2, 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 forsat drift, og hvor revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt eller 

at usikkerheden herom ikke er tilstrækkelig omtalt.74  

 

Vælger ledelsen at aflægge et årsregnskab under forudsætning af going concern, skal ledelsen 

omtale den eventuelle usikkerhed der kan være vedrørende den forsatte drift. Revisor skal på 

baggrund af sin revision vurdere, om den omtale som ledelsen har udarbejdet omkring forsat 

drift er tilstrækkelig. Ligeledes skal revisor vurdere, om de er enige med ledelsen i, at regnskabet 

kan aflægges som et going concern regnskab. 

 

Revisor kan være uenig i ledelsens vurdering af, at regnskabet skal aflægges under 

forudsætningerne for going concern. I disse tilfælde skal revisor tage et forbehold for anvendelse 

af et forkert regnskabsprincip. Det skal tydeligt i forbeholdet fremgå, at der er tale om et 

forbehold omkring anvendelsen af going concern princippet. Denne uenighed med ledelsen skal 

endvidere medføre, at der afgives en afkræftende konklusion. FSRs revisionstekniske udvalg har 

i UR-2007-3 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. Revisor kan dog i sin revision have konstateret flere forhold, der kan give en 

                                           
74 BEK. nr. 668 af 26. juni 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 6 stk. 2, pkt. 4. 
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risiko for, at der indtræffer omstændigheder som kan medføre, at selskabet ikke kan overleve. 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 forbeholdet anføres hvilke usikkerheder revisor ikke mener at 

ledelsen har omtalt tydeligt. Dette forbehold vil medføre en konklusion med forbehold. FSRs 

revisionstekniske udvalg har i UR-2007-3 givet et eksempel på hvorledes dette kan udformes.  

 

3.4.2 Supplerende oplysning vedrørende going concern 

Det er under afsnit 3.3.1.2 omtalt, at der findes to typer supplerende oplysninger. Vi vil i dette 

afsnit udelukkende behandle supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet jf. 

Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk.1. Dette begrundes med, at vi i den senere analyse af 

påtegninger på konkursramte selskaber kun vil analysere på supplerende oplysninger af denne 

karakter. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet skal ikke give 

regnskabsbrugeren nye informationer, men derimod henlede opmærksomheden på allerede 

beskrevne forhold andetsteds i regnskabet. Revisor skal give en supplerende oplysning 

vedrørende going concern i følgende to tilfælde.  

 Ledelsen har aflagt årsrapporten under forudsætningerne om going concern og revisor er 

enig i, at regnskabet kan aflægges efter dette regnskabsprincip. Der er i selskabet 

regnskabsmæssige forhold, der er så væsentlige, at det kan skabe usikkerhed om den 

forsatte drift såfremt disse risici indtræffer. Ledelsen har i overensstemmelse med ÅRL 

omtalt disse risici og usikkerheder således, at regnskabsbrugeren er klar over dette 

forhold. Revisor vurderer, at ledelsens beskrivelse af forholdet er korrekt og 

fyldestgørende, hvorfor revisor afgiver en supplerende oplysning om going concern med 

henvisning til ledelsens redegørelse.  

 Ledelsen har aflagt regnskabet efter realisationsprincippet, og revisor er enig i denne 

betragtning. Her skal revisor henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på dette 

særlige forhold, men ellers ikke foretage sig yderligere. 

 

Det fremgår af RS 701 pkt. 6, at revisor ved supplerende oplysninger vedrørende going concern 

skal oplyse dette i et særskilt afsnit. Revisor må dermed ikke give denne supplerende oplysning i 

sammenhæng med en eventuel anden supplerende oplysning. Der er i RS 570 pkt. 33 udformet et 

eksempel på en supplerende oplysning omkring going concern. 
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3.5 Forventningskløften 

Revisor er som offentlighedens tillidsrepræsentant bindeleddet mellem ledelsen som 

regnskabsaflægger og regnskabsbrugeren. Revisors eneste kommunikation til regnskabsbrugeren 

er revisionspåtegningen, hvorfor det naturligvis er yderst vigtigt, at revisor klart og tydeligt får 

formidlet alle relevante og væsentlige forhold, som er kommet til revisors kundskab. 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 forsatte 

drift75. Disse regnskabsbrugeres opfattelse er dog direkte forkert, og er med til at skabe en 

forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger. 

  

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

modifikationer, og der efterfølgende konstateres en udvikling som regnskabsbrugeren ikke havde 

forventet. Revisor arbejder med begreberne væsentlighedsniveau, revisionsrisiko samt retvisende 

billede. Alle disse begreber 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. Endeligt kan revisor ikke forudse alle fremtidige 

begivenheder og forhold, der på et senere tidspunkt kan have drastiske indvirkninger på en 

selskabsforsatte drift. Regnskabsbrugere, der ikke er opmærksomme på ovenstående forhold, vil 

nemt opleve bristede forventninger, da revisionspåtegninger ikke kan leve op til deres 

forventninger. 

 

En revisionspåtegning uden modifikationer kan derfor ikke betragtes som en garanti for den 

forsatte drift, da hverken revisor eller ledelsen kan udstede en garanti for fremtiden. At revisor 

har afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer omkring going concern kan skyldes, at 

revisor på tidspunktet for afgivelsen af denne revisionspåtegning ikke har konstateret forhold, 

der giver anledning til bemærkninger. Der er hermed tale om et øjebliksbillede af det selskab, 

som påtegningen vedrører, og ikke en fremadrettet sikkerhed for den forsatte drift. 

 

Det kan heraf udledes, at vi i vores analyse senere i kandidatafhandlingen må forvente at kunne 

opleve selskaber, der er gået konkurs med påtegninger uden modifikation. Vi vil i vores analyse 

                                           
75 ”Going Concern - En undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte 

selskaber”, Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, Revision og regnskabsvæsen nr. 9 2009. 



Cand.merc.aud.  Kapitel 3 

17. maj 2010    

    55 

 

forsøge at vurdere disse selskabers revisionspåtegninger, og samtidig vurdere, om revisor på 

baggrund af nogle objektive kriterier kunne have forudset den mulige konkurs.  

 

3.6 Opsummering på kapitel 3 

Vi vil i kapitlerne 5 og 6 bruge ovenstående gennemgang af kravene til revisionspåtegninger i 

forbindelse med going concern problematikken. Vi vil her foretage en analyse af kvaliteten af 

udvalgte modificerede revisionspåtegninger for at vurdere, om revisorerne udformer deres 

påtegninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Vi vil i denne analyse 

have særlig fokus på, om revisor udformer henholdsvis forbehold og supplerende oplysninger 

vedrørende going concern i overensstemmelse med de gældende reguleringer på området samt 

god revisorskik. Vi vil herunder vurdere, hvorvidt den sproglige udformning er korrekt tilpasset 

samt om de generelle formalier er overholdt. Vi vil ligeledes analysere, om konklusionerne er 

tilpasset den enkelte selskabs situation. 
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4 Databehandling 

 
 

I afsnit 1.7 har vi beskrevet, hvordan vi har fundet vores data. I dette afsnit vil vi gennemgå, 

hvordan vi har behandlet data med det formål at udarbejde vores analyse vedrørende going 

concern.  

 

Som tidligere beskrevet har vi på baggrund af statstidende.dk fundet selskaber med 

konkursdekretdato indenfor perioden 1. juni 2009 – 30. september 2009. Disse selskaber har vi 

oplistet i et Excel-ark. Derefter har vi indhentet regnskaber på samtlige selskaber, for herved at 

kunne se statusdagen på det senest aflagte regnskab for hvert selskab. Da dette var fundet gik vi i 

gang med at sortere de samlede data. 

 

Via vores søgning fandt vi 1.452 selskaber som gik konkurs i den pågældende periode. Efter 

gennemgang af de indledende data måtte vi konstatere, at der var mange af regnskaberne vi ikke 

kunne bruge, da de lå udenfor 12 måneders perioden set i forhold til going concern. Derudover 

var der mange selskaber, som ikke havde aflagt regnskaber, hvilket medførte, at vi ikke kunne 

medtage disse selvom de havde regnskabsafslutning indenfor de 12 måneder.  
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Under 1 år 291 20,04 % 
Mellem 1 og 2 år 746 51,38 % 
Mellem 2 og 3 år 86 5,92 % 
Mellem 3 og 4 år 7 0,48 % 
Over 4 år 1 0,07 % 
Grønland 6 0,41 % 
Mangelfuldt regnskab 3 0,21 % 
Konkurs ophævet 5 0,34 % 
Ingen regnskaber 307 21,14 % 
  1.452 100,00 % 

Tabel 5: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af tabellen er det en meget stor andel af selskaberne, som ikke har aflagt 

regnskab svarende til 21 %. Vi havde på forhånd forventet, at der ville være selskaber, som ikke 

ville have aflagt regnskab, men at det har vist sig at være så mange ud af vores stikprøve, var 

overraskende for os. Det har endvidere ikke været muligt at få regnskaber på de Grønlandske 

selskaber, hvorfor vi har fravalgt disse som ikke brugbare. Derudover har vi kunnet konstatere, at 

3 regnskaber, som egentlig burde være i kategorien ”under 1 år” ikke kunne bruges, da Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen ikke har scannet regnskabet ind korrekt.  

 

Efter en frasortering af de selskaber, hvor det ikke var muligt at finde regnskaber resterede nu 

1.131 selskaber. På baggrund af datoen for seneste regnskab samt konkursdekretdatoen har vi 

fordelt de tilbageværende selskaber i år. Vi har nedenfor udarbejdet Tabel 6, der viser 

fordelingen i antal og procent. Tabellen viser, at størstedelen af selskaberne ligger i perioden 

mellem 1 og 2 år, hvilket har haft stor betydning for vores datagrundlag, da vi dermed kun har 

kunnet anvende 1/4-del af de indsamlede regnskaber. 

 

På baggrund af denne sortering har vi altså fundet frem til 291 selskaber, jf. vedlagte Cd-rom76, 

som vi kan bruge i vores analyse, hvilket svarer til knap 26 % af de selskaber, hvor det var 

muligt at skaffe et regnskab. Vi har gennemgået hvert af de 291 regnskaber og indtastet data fra 

disse i vores samlede analyseark. 

 

Under 1 år 291 25,73 % 
Mellem 1 og 2 år 746 65,96 % 
Mellem 2 og 3 år 86 7,60 % 
Mellem 3 og 4 år 7 0,62 % 
Over 4 år 1 0,09 % 
  1.131 100,00 % 

                                           
76 Se bilag 1 
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Tabel 6: Egen tilvirkning. 

 

Vi har i forbindelse med dataindsamlingen anvendt nedenstående parametre til vores analyse.  

 

 Selskabsform 

 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 har vedlagt vores samlede analyseark som bilag 1 på den samme Cd-rom som regnskaberne, 

idet analysearket er for stort til at blive lagt ind i opgaven som bilag. I de efterfølgende afsnit vil 

vi anvende vores data i forbindelse med udarbejdelse af opgavens analyse af going concern og 

herunder sammenfatte vores konklusioner på de fundne sammenhænge.  
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5 Analyse af selskaberne 

 
 

5.1 Indledning 

I dette afsnit vil vi gennemgå de informationer som analysen giver os fra de indsamlede 

regnskaber. Afsnittet vil dels indeholde en analytisk oversigt over de helt basale opstillinger på et 

overordnet niveau samt en dybere gennemgang af den egentlige analyse af going concern 

påtegninger, herunder hvorvidt der burde være lavet en modificeret påtegning eller ej.  

 

Vi vil i dette kapital endvidere benytte vores nøgletalsberegning, Z-værdi, som er beskrevet i 

afsnit 2.5. Z-værdien skal hjælpe med til at identificere de selskaber, som man med rimelig 

sandsynlighed kan betegne som kriseramte. 

 

5.2 Overordnet analyse af data 

Som nævnt under databehandlingen i kapitel 4 har vi fundet 291 selskaber, som passer til vores 

kriterier. Vi har nedenfor udarbejdet forskellige fordelinger over de 291 selskaber på basis af 

vores analyseark, jf. Cd-rom. Disse fordelinger er beskrevet i de følgende afsnit. 

 

Vi har på baggrund af resultat og egenkapital i de enkelte regnskaber inddelt selskaberne i 

henholdsvis gruppe 1, 2, 3 eller 4, jf. Tabel 2. 
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Tabel 7: Egen tilvirkning.  

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. 

 

Som det kan ses af tabellen har 52,2 % af selskaberne både en negativ egenkapital og et negativt 

resultat. Denne gruppe har vi kaldt gruppe 4. Alle selskaberne i denne gruppe burde efter vores 

mening med stor sandsynlighed have en modificeret påtegning, idet der er stor risiko for, at 

selskaberne ikke kan overleve. Der kan dog være enkelte af disse selskaber, som er nystartede og 

derved endnu ikke har fået indtjeningsgrundlaget og herunder kunderelationer helt på plads, 

hvilket betyder, at de i de efterfølgende år sagtens vil kunne overleve.  

 

Vi har tilsvarende gruppe 2 og 3 med henholdsvis 3,4 % og 28,2 %, som enten har negativ 

egenkapital og positivt resultat eller omvendt. Selskaber i disse grupper kan være sværere at 

placere for revisor i sin stillingtagen til, hvorvidt der er tale om et selskab med going concern 

problemer eller ej. Et selskab med negativt resultat og positiv egenkapital vil med al 

sandsynlighed ikke blive vurderet som et selskab i problemer med mindre selskabet i en årrække 

har haft negative resultater. Et enkeltstående år med negativt resultat bør alene, efter vores 

opfattelse, ikke resultere i en modificeret påtegning omkring going concern.  

 

Af tabellen fremgår det ikke, hvorvidt selskabskapitalen er tabt eller ej i de tilfælde hvor 

egenkapitalen er positiv. Der kan sagtens være selskaber i gruppe 3, som stadig har en intakt 

selskabskapital ligesom der kan være selskaber, som har tabt en del af selskabskapitalen, men 

stadig har en positiv egenkapital. Såfremt egenkapitalen i et selskab er positiv og selskabet ikke 

har tabt selskabskapitalen må det formodes, at selskabets kapitalberedskab i regnskabsåret har 

været tilpas stort til at indeholde det negative underskud. Da vores datagrundlag kun indeholder 

informationer fra konkursramte selskaber vil det altså betyde, at selskaberne med en positiv 

egenkapital alligevel ikke har kunnet overleve i 12 måneder efter statusdagen. Vi kender ikke 

 
Negativt 

resultat 

Negativt 

resultat % 

Positivt 

resultat 

Positivt 

resultat % Total  Total % 

Positiv 

egenkapital 82 28,2 % 47 16,2 % 129 44,3 % 

Negativ 

egenkapital 152 52,2 % 10 3,4 % 162 55,7 % 

Total 234 80,4 % 57 19,6 % 291 100,0 % 
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grunden til, at disse selskaber er gået konkurs og det vil ikke kunne konkluderes, at gruppe 3 

selskaberne med sikkerhed ville være gået konkurs. Revisor kan derfor i nogle tilfælde have 

valgt ikke at afgive en modificeret påtegning. 

 

5.2.1 Opdeling i selskabsform og regnskabsklasse 

Af Tabel 8 kan vi se, at af de 291 selskaber, der er gået konkurs i perioden, består 98 af 

aktieselskaber og 193 af anpartsselskaber, svarende til henholdsvis 33,7 % og 66,3 %. 

Fordelingen mellem de 2 selskabsformer viser, at der er betydelig flere anpartsselskaber, som er 

gået konkurs i perioden. Dette skyldes til dels, at der generelt er flere anpartsselskaber i 

Danmark. I 2008 var der registreret 9.242 aktieselskaber og 49.659 anpartsselskaber i Danmark 

svarende til en fordeling på 16 % og 84 %77. 

 

Selskabsform Regnskabsklasse 

Fordeling i 

%  Antal 

A/S B 29,9 87 

  C 3,8 11 

A/S Total   33,7 98 

ApS B 66,0 192 

  C 0,3 1 

ApS Total   66,3 193 

Total   100,0 291 
Tabel 8: Egen tilvirkning. 

 

I en tidligere analyse udgivet i Revision og Regnskabsvæsen78 blev det nævnt, at der i 

aktieselskaber er øgede safeguards såsom højere selskabskapital og bestyrelse mv., hvilket gør, 

at der er færre aktieselskaber som går konkurs end anpartsselskaber. Ifølge vores analyse er der 

forholdsmæssigt flere aktieselskaber, som er gået konkurs i forhold til den faktiske fordeling af 

selskaberne i 2008. Dette anser vi for, at der i praksis ikke har været nogen garanti for at disse 

”safeguards” har haft nogen effekt i den økonomiske krise vi netop har været i gennem. Idet 

vores analyse ikke indeholder selskaber med et regnskabsår, som slutter senere end 31. december 

                                           
77 Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk 
78 ”Going Concern – En undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte 

selskaber”, Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9 2009. 

www.dst.dk
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2008, har vi ikke fundet det nødvendigt i denne sammenhæng at undersøge forholdet mellem 

selskabsformerne for 2009.  

 

Vi kan endvidere se af tabellen, at fordelingen mellem regnskabsklasse B og regnskabsklasse C 

er henholdsvis 95,9 % og 4,1 %. Det er forventeligt, at der er væsentlig flere selskaber i 

regnskabsklasse B, som er gået konkurs, idet der generelt er flere i denne regnskabsklasse. 

Grænserne mellem regnskabsklasse B og C er tilsvarende blevet ændret med virkning fra 1. 

september 2008, hvorved der kom flere selskaber i regnskabsklasse B, som tidligere ville have 

været i regnskabsklasse C.  

 

5.2.2 Opdeling i revisor 

Vi har udarbejdet en analyse på fordelingen mellem statsautoriserede og registrerede revisorer, 

jf. Tabel 9 nedenfor. Ud af de 291 konkursramte selskaber har 9 selskaber fravalgt revision. De 9 

selskaber har vi derfor ikke kigget nærmere på, da de ikke er interessante for vores analyse. 

 
 

 

 

 

 

Tabel 9: Egen tilvirkning. Tabel 10: Egen tilvirkning. 

 

Den seneste opgørelse over antallet af statsautoriserede revisorer i Danmark med en beskikkelse 

er 2.15479. Tilsvarende er der i Danmark 2.453 registrerede revisorer80. Dette svarer til, at de 

statsautoriserede revisorer udgør 46,8 % af de i alt 4.607 aktive revisorer. Ud fra Tabel 9 kan vi 

se, at fordelingen mellem registreret og statsautoriseret revisor falder udenfor det forventede i 

vores analyse.  

 

I analysen har vi 59,8 % af vores konkursramte selskaber, som er revideret af en statsautoriseret 

revisor. Ifølge det faktiske antal af revisorer i Danmark burde der teoretisk være forholdsmæssigt 

                                           
79 www.cvr.dk / registreringstidende / liberale erhverv 
80 www.cvr.dk / registreringstidende / liberale erhverv 

Revisortype Fordeling i %  Antal 

4 store 21,3 62 

Andre 75,6 220 

Fravalgt revision 3,1 9 

Total 100,0 291 

Revisor Fordeling i %  Antal 

Statsautoriseret 59,8 174 

Registreret 37,1 108 

Fravalgt revision 3,1 9 

Total 100,0 291 

www.cvr.dk
www.cvr.dk
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flere konkursramte selskaber, der er revideret af en registreret revisor. Vi kender ikke årsagen til, 

at fordelingen falder ud som den gør, da vi ikke har udført en analyse herpå.  

 

Af Tabel 9 fremgår ligeledes fordelingen mellem de 4 store revisionsfirmaer og de øvrige 

revisorer. Igen er der 9 selskaber, som ikke er blevet revideret og dem ser vi bort fra. Af de 291 

selskaber er 62 af dem revideret af et af de 4 store revisionsselskaber svarende til 21,3 %. I 

kategorien ”andre” er der dels de 108 registrerede revisorer samt 112 statsautoriserede revisorer 

(eksklusiv de 4 store). Fordelingen på revisortype vil vi bruge i nogle af de efterfølgende afsnit 

med analyse. 

 

5.2.3 Analyse af tidspunkt for konkurs 

Med udgangspunkt i vores datagrundlag har vi opdelt de konkursramte selskaber i intervaller, 

der beskriver tidspunktet for konkursen set i forhold til balancedagen, jf. Figur 2. Ledelsen og 

revisor skal vurdere, hvorvidt selskabet er going concern eller ej på balancetidspunktet med 

henblik på de efterfølgende 12 måneder, jf. kapitel 2. Af Figur 2 kan vi se, at stort set alle 

selskaberne er gået konkurs indenfor de sidste 6 måneder af perioden.  
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Figur 2: Egen tilvirkning. 

 

Det kan antages, at ledelserne i selskaberne forsøger at opretholde driften så længe som muligt 

efter balancedagen. Den egentlige ændring af going concern forudsætningen sker først på det 

tidspunkt, hvor selskabets ledelse ikke kan opretholde det nødvendige kapitalberedskab, 

hvorefter selskabet erklæres konkurs.  
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5.2.4 Analyse af going concern modifikationer 

Vi har på baggrund af vores indsamlede data lavet en tabel over, hvordan påtegningerne omkring 

going concern fordeler sig på vores 291 konkursramte selskaber, jf. Tabel 11. 

 

going concern  

Modifikationer 

Fordeling i 

%  Antal 

1 Forbehold 18,2 53 

2 Forbehold + Supplerende 0,3 1 

3 Supplerende 28,2 82 

4 Ingen 53,3 155 

Total 100,0 291 
Tabel 11: Egen tilvirkning. 

 

Af tabellen kan vi se, at der i 18,2 % af selskaberne er taget et forbehold for going concern og at 

der i 28,2 % er lavet en supplerende oplysning. Hvorvidt den supplerende oplysning burde have 

været et forbehold bliver gennemgået senere i kapitel 5. Det fremgår endvidere af tabellen, at, af 

de 291 selskaber, er der 155, som ikke har hverken et forbehold eller en supplerende oplysning, 

svarende til 53,3 %. Når man tager i betragtning, at disse 155 selskaber alle er gået konkurs 

inden for de første 12 måneder efter statusdagen må det undre, at denne procent er så høj. Mange 

af de 155 selskaber burde nok have haft en modificeret påtegning i den seneste årsrapport.  

 

Der er tidligere lavet en tilsvarende analyse af modificerede påtegninger vedrørende going 

concern81. Denne analyse blev foretaget på stikprøveniveau for selskaber, der er gået konkurs i 

2008 samt 1. kvartal 2009. Det blev i denne analyse konstateret, at der i 28 % af tilfældene var 

afgivet modificerede påtegninger vedrørende going concern. Dette tal er dog ikke direkte 

sammenligneligt med vores analyse, da vi har afgrænset os til kun at analysere selskaber, der er 

gået konkurs indenfor 12 måneder efter sidste statusdag. Der er konstateret store udsving i 

andelen af modificerede påtegninger afhængigt af tiden mellem konkursen og revisors påtegning. 

Såfremt man udelukkende ser på analysen for selskaber, der er gået konkurs efter 6 til 12 

måneder viser den tidligere analyse, at der er modificerede påtegninger på mellem 38 % – 53 % 

af påtegningerne. Det er konstateret, at hovedparten af selskaberne går konkurs mindst 6 

                                           
81 ”Going Concern - En undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte 

selskaber”, Anders Bisgaard og Jesper Seehausen, Revision og Regnskabsvæsen nr. 9 2009, side 5 og 6. 
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måneder efter seneste statusdag, hvorfor det er særligt interessant at se på analysen for denne del 

af selskaberne.  

 

Vi har i vores analyse konstateret, at der samlet er afgivet modificerede påtegninger i 46,7 % af 

de analyserede selskaber. Dette er efter vores vurdering på niveau med den tidligere analyse, idet 

intervallet her lå på 38 % – 53 % for selskaber, der er gået konkurs mellem 7-12 måneder efter 

statusdagen. Hermed kan vi konstatere, at andelen af modificerede påtegninger vedrørende going 

concern ikke har ændret sig markant fra perioden 1. januar 2008 – 31. marts 2009 til 1. juni 2009 

- 30. september 2009. Dette kan indikere, at revisorer ikke har reageret voldsomt på finanskrisen 

og hermed ikke blevet mere forsigtige i deres påtegningsadfærd. 

 

Som vi tidligere har nævnt, kan der være flere årsager til, at et selskab går konkurs. Der kan have 

været efterfølgende begivenheder i de 155 selskaber, som ikke var revisor bekendt på 

statustidspunktet, hvilket har gjort, at revisor har afgivet en blank påtegning på selskabets 

årsrapport i stedet for en modificeret. Man kunne dog godt formode, at dette ikke nødvendigvis 

gjaldt for alle 155 selskaber, men at revisor ikke har fortaget den nødvendige revision af going 

concern og derfor ikke har afgivet den rette påtegning. Vi har valgt at analysere videre på disse 

årsrapporter.  

 

 

 Positivt 
resultat 

Negativt 
resultat Total 

Positiv 
egenkapital 40 60 100 
Negativ 
egenkapital 4 51 55 
 Total 44 111 155 

Tabel 12: Egen tilvirkning. 

 

Vi har til brug for denne set nærmere på de 155 selskaber, hvor revisor i relation til going 

concern har afgivet en påtegning uden modifikationer. Vi har opdelt selskaberne i positiv eller 

negativ egenkapital samt om selskaberne i det sidste regnskabsår havde positivt eller negativt 

resultat, jf. Tabel 12 ovenfor. Som det kan læses i tabellen er der kun 40 selskaber, som har 

positivt resultat og positiv egenkapital. Det må antages, at revisor i disse selskaber ikke har 

vurderet, at der var going concern problemer på baggrund af objektive kriterier, hvorfor det må 
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formodes, at disse selskaber er ramt af særlige forhold i den efterfølgende periode, hvilket har 

forårsaget selskabernes konkurs. 

 

Det kan endvidere udledes, at i alt 115 selskaber, der alle har negativt resultat og/eller negativ 

egenkapital, viser tegn på at selskabet kan være i problemer. Heraf har 4 af selskaberne i seneste 

årsrapport haft positivt resultat, hvorfor revisor kan have vurderet, at selskabet selv kunne 

reetablere deres kapital. Der er 60 selskaber, som har negative resultater, men hvor der stadig er 

positiv egenkapital. Endeligt kan det læses, at der for 51 selskaber er konstateret negativt resultat 

samt underskud i seneste årsrapport. Det er vores vurdering, at revisor i hovedparten af disse 

tilfælde burde have konstateret, at der var going concern problemer, og derved have afgivet en 

modificeret påtegning herom. 

 

De selskaber, som vi finder mest interessante er selskaberne i gruppe 4: negativ egenkapital og 

negativt resultat jf. tidligere beskrevet. Netop disse selskaber viser, at der med stor 

sandsynlighed ville opstå problemer efter balancedagen. Der kan være flere årsager til, at 

selskaberne ligger i den gruppe, men noget tyder på, at rentabiliteten og med stor sandsynlighed 

også selskabets likviditet for denne gruppe af selskaber er dårlig. Som vi har beskrevet i kapitel 

2, vil vi mene, at revisor bør være særlig opmærksom på netop denne problemstilling når 

egenkapital og resultat er negativt. 

 

Af Tabel 7 fremgik det, at der ud af de 291 analyserede selskaber var i alt 152 selskaber med 

negativ egenkapital samt negativt resultat. Vi kan herved konstatere, at der i 51 af disse selskaber 

er afgivet en påtegning uden modifikationer vedrørende going concern jf. Tabel 12. Dette svarer 

til, at der i 34 % af tilfældene er afgivet blanke påtegninger, hvilket efter vores vurdering er et 

uacceptabelt højt niveau. Vi vil senere i dette kapitel arbejde videre med fordelingen mellem 

typen af modificeret påtegning og ingen modificering, herunder fordelingen mellem de 

forskellige kategorier af revisionsselskaber. 

 

5.2.5 Going concern modifikationer fordelt på revisor og revisortype 

Vi har i Tabel 13 opdelt vores data i først revisor og dernæst i modificeret påtegning. Vi har i 

denne tabel taget udgangspunkt i samtlige af vores konkursramte selskaber for at få det totale 

overblik. 
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Revisor going concern modifikationer % af alle  Antal  % af revisor Antal 

Statsautoriseret 1 Forbehold 14,1 41  23,6 41 

  3 Supplerende 17,2 50  28,7 50 

  4 Ingen 28,5 83  47,7 83 

Statsautoriseret Total   59,8 174  100,0 174 

Registreret 1 Forbehold 4,1 12  11,1 12 

  2 Forbehold + Supplerende 0,3 1  1,0 1 

  3 Supplerende 11,0 32  29,6 32 

  4 Ingen 21,6 63  58,3 63 

Registreret Total   37,1 108  100,0 108 

Fravalgt revision 4 Ingen 3,1 9    

Fravalgt revision Total   3,1 9    

Total   100,0 291    
Tabel 13: Egen tilvirkning. 

 

Af tabellen ovenfor kan vi se, at der er 9 selskaber, som har fravalgt revision, hvorfor vi ikke vil 

gå i dybden med disse regnskaber. Tabel 13 viser, at af de 174 selskaber, der er påtegnet af en 

statsautoriseret revisor har 47,7 % af dem ikke fået en modificeret påtegning. Endvidere er der 

58,3 % af selskaberne, som er påtegnet af en registreret revisor, som ikke har fået en modificeret 

påtegning. Af de 282 konkursramte selskaber, som er blevet revideret, er der samlet 50,1 %, som 

ikke har fået en modificeret påtegning på den seneste årsrapport. Nedbryder man på henholdsvis 

statsautoriseret og registreret revisor kan det beregnes, at der, i over halvdelen af de 

konkursramte selskaber, der er revideret af en registreret revisor, er afgivet en påtegning uden 

modifikationer svarende til 58,3 %. Tilsvarende er det kun 47,7 % af de statsautoriserede, som 

ikke har afgivet en modificeret påtegning. Tabel 13 viser en tendens til, at de statsautoriserede 

revisorer i højere grad vælger at udarbejde en modificeret påtegning omkring going concern end 

de registrerede revisorer.  

 

Som tidligere nævnt er det en stor andel af de selskaber, som er omfattet af vores datagrundlag, 

der er gået konkurs uden at revisor har påført bemærkninger omkring fortsat drift i deres 

revisionspåtegning. Vi har fundet det interessant at undersøge, hvordan fordelingen blandt de 4 

store og andre statsautoriserede revisorer er i forbindelse med afgivelse af modificerede 

påtegninger omkring going concern. Vi har derfor opdelt de 174 selskaber fra Tabel 13, i de 4 

store revisionsselskaber og andre statsautoriserede, jf. Tabel 14. 
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Revisor Revisortype going concern modifikationer 
Fordeling i 

%  Antal 

Statsautoriseret 4 store 1 Forbehold 32,3 20 
    3 Supplerende 16,1 10 
    4 Ingen 51,6 32 
  4 store Total   100,0 62 
  Andre 1 Forbehold 18,8 21 
    3 Supplerende 35,7 40 
    4 Ingen 45,5 51 
  Andre Total   100,0 112 
Total      174 

Tabel 14: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af Tabel 14 er der 51,6 % af de 4 store, som ikke har lavet en modificeret 

påtegning på den seneste årsrapport mod 45,5 % af de andre statsautoriserede revisorer. Der er 

en svag tendens til, at de 4 store har udarbejdet færre modificerede påtegninger i forhold til de 

øvrige statsautoriserede revisorer. Dette kan vi ikke analysere nærmere, da vi ikke kender 

baggrunden for afgivelsen af de pågældende revisionspåtegninger. 

 

Det fremgår derimod tydeligt, at de 4 store i langt større udstrækning udarbejder et forbehold 

frem for en supplerende oplysning, idet der i 32,3 % af tilfældene er givet et forbehold i 

årsrapporten hvorimod kun 16,1 % er supplerende oplysninger. For de andre statsautoriserede 

revisorers vedkommende er der en direkte modsætning hertil i og med, at der kun er afgivet 

forbehold i 18,8 % af tilfældene og hele 35,7 % supplerende oplysninger. Dette kunne betyde, at 

de 4 store er mere bevidste om, hvorvidt det er nok med en supplerende oplysning eller om der 

bør være et forbehold i årsrapporten. Denne tendens bliver yderligere kommenteret i afsnit 5.4. 

 

5.3 Analyse af going concern og krise 

Med vores analyse i de efterfølgende afsnit er det vores hensigt at klarlægge, hvilke 

sammenhænge dels revisortype, modificering samt krise, der kan udledes ud fra vores 

datamateriale. Vi har særlig interesse i at undersøge, hvorvidt revisor har kunnet identificere de 

selskaber, som har eller burde have haft en modificeret påtegning på den seneste årsrapport. Vi 

har udarbejdet forskellige analyser, som vil blive beskrevet grundigere nedenfor. 
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5.3.1 Vurdering af krise 

Vi har fundet det interessant at se, hvor mange af vores 291 konkursramte selskaber, der ud fra 

en nøgletalsberegning ville have været vurderet som værende kriseramt på tidspunktet for 

aflæggelse af den seneste årsrapport. I Tabel 15 har vi lavet en fordeling baseret på beregning af 

vores Z-værdi for samtlige 291 årsrapporter. Til beregning af Z-værdien har vi benyttet formlen, 

som er beskrevet i afsnit 2.5 

 

Krise Fordeling i %  Antal 

N/A82 1,7 5 

Kriseramt 77,7 226 

Ej i krise 20,6 60 

Total 100,0 291 
Tabel 15: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af tabellen er der 77,7 % ud af 291 selskaber, som er beregnet til at være i krise 

på statustidspunktet og 20,6 % selskaber, som ifølge deres nøgletal er blevet kategoriseret til 

ikke at være i krise. Set i forhold til, at de alle er gået konkurs mener vi, at den anvendte Z-værdi 

i høj grad kan være retningsgivende for revisoren. At 20,6 % af selskaberne alligevel gik konkurs 

må skyldes ukendte årsager.  

 

Som vi tidligere har nævnt er modellen Z-værdi til beregning af krise ikke officielt godkendt, 

hvorfor vores kategorisering kan indeholde en vis sandsynlighed for fejl. I vores efterfølgende 

analyse vil vi i større grad tage udgangspunkt i vurderingen af de kriseramte selskaber. I Tabel 

16 nedenfor har vi har fjernet de 5 n/a selskaber. 

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af henholdsvis kriseramte og ikke kriseramte selskaber i 

forhold til egenkapital, resultat og revisor. Af tabellen fremgår det, at alle 160 selskaber med 

negativ egenkapital er vurderet som kriseramt, svarende til gruppe 2 og 4, jf. afsnit 5.2. Dette 

stemmer overens med vores formodninger, hvor vi som udgangspunkt forventede, at alle 

selskaber i gruppe 4 måtte være kriseramt. 

                                           
82 N/A: Det har ikke været muligt at beregne en Z-værdi for disse selskaber, da et eller flere af nøgletallene ikke 

kunne beregnes. 
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Egenkapital Resultat Revisortype Revisor Kriseramt Ej i krise Total  

Positiv Positivt 4 store   0 10 10 Gruppe 1 
    Andre Statsautoriseret 1 12 13  
      Registreret 3 18 21  
  Negativt 4 store  20 5 25 Gruppe 3 
    Andre Statsautoriseret 20 10 30  
      Registreret 18 4 22  
    Ej revisor Fravalgt revision 4 1 5  
Positiv Total     66 60 126  
Negativ Positivt Andre Statsautoriseret 5 0 5 Gruppe 2 
      Registreret 5 0 5  
  Negativt 4 store  27 0 27 Gruppe 4 
    Andre Statsautoriseret 59 0   
      Registreret 60 0 60  
    Ej revisor Fravalgt revision 4 0 4  
Negativ Total     160  0 160  
Total       226 60 286  

Tabel 16: Egen tilvirkning. 
 

Af selskaber med positiv egenkapital er der 66 ud af 126, som vi har vurderet som kriseramt, 

hvoraf gruppe 3 med negativt resultat udgør i alt 62 kriseramte selskaber. Dette kunne betyde, at 

revisor burde foretage en dybere gennemgang af regnskaberne i forbindelse med afgivelse af 

revisionspåtegningen, da der tilsyneladende er en samlet overvægt af kriseramte selskaber i 

forhold til ikke kriseramte selskaber.  

 

Af tabellen fremgår det endvidere, at der er 44 selskaber tilhørende gruppe 1, hvoraf kun 4 er 

vurderet som kriseramt. I 40 af tilfældene fra gruppe 1 har der altså ikke været tydelige tegn på, 

at selskabet ville gå konkurs indenfor de første 12 måneder efter statusdagen. At disse 40 

selskaber alligevel er gået konkurs, kan der være mange årsager til, men vi er i denne analyse 

ikke blevet bekendt med de bagvedliggende omstændigheder. Vi kan endvidere se af Tabel 16 at 

andelen af kriseramte selskaber med negativ egenkapital revideret af en statsautoriseret revisor 

udgør 91 selskaber mod 65 selskaber, som er revideret af en registreret revisor. Vi har nedenfor 

vist fordelingen af going concern modifikationer på de 226 kriseramte selskaber. 
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Egenkapital Resultat going concern modifikationer Kriseramt 
Positiv Positivt 4 Ingen 4 
  Negativt 1 Forbehold 5 
    3 Supplerende 12 
    4 Ingen 45 
Positiv Total     66 
Negativ Positivt 1 Forbehold 1 
    3 Supplerende 5 
    4 Ingen 4 
  Negativt 1 Forbehold 41 
    2 Forbehold + Supplerende 1 
    3 Supplerende 57 
    4 Ingen 51 
Negativ Total     160 
Total     226 

Tabel 17: Egen tilvirkning. 

 

Af Tabel 17 kan vi se, at, af selskaber med både negativ egenkapital og negativt resultat, er der 

51 selskaber, hvor revisor ikke har fundet det nødvendigt at afgive en modificeret påtegning på 

årsrapporten. Som vi tidligere har nævnt er der i denne gruppe stor sandsynlighed for, at 

selskabet ville gå konkurs. Derfor kan det undre os, at så mange revisorer har undladt at afgive 

en modificeret påtegning. Det kan også ses, at der er udarbejdet flere supplerende oplysninger i 

denne gruppe end der er forbehold. 

 

Endvidere kan det ud fra tabellen ses, at der er 45 selskaber med positiv egenkapital og negativt 

resultat, som ikke har en modificeret påtegning på årsrapporten. Dette kan til dels skyldes, at 

revisor i sin vurdering af going concern eventuelt har anset selskabets kapitalberedskab til at 

være tilstrækkelig til fortsat drift, hvilket tydeligvis ikke har været tilfældet, da selskaberne 

efterfølgende er gået konkurs. Som vi tidligere har nævnt, kan netop denne gruppe være svær at 

vurdere for revisor, da der i nogle tilfælde kan være tale om, at selskabskapitalen er intakt og at 

det negative resultat derfor kan indeholdes i den samlede egenkapital. Der kan ligeledes være 

mange udefrakommende årsager til konkursen, som vi ikke kan aflæse af vores datagrundlag. 

 

5.3.2 Going concern i forhold til resultat og krise 

Vi har foretaget en analyse af fordelingen mellem going concern modifikationer og antallet af 

regnskaber med underskud, jf. Tabel 18. Vi har i lighed med Tabel 1 i afsnit 2.4.1 foretaget en 

analyse af forholdet mellem regnskaber med en modificeret påtegning og deres resultat.  
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  Positivt 
resultat   

Negativt 
resultat   

Total 
Antal  Total % 

going concern 
modifikationer Antal % Antal %     

1 Forbehold 4 1 % 49 17 % 53 18 % 
2 Forbehold + Supplerende  0 0 % 1 0 % 1 0 % 
3 Supplerende 9 3 % 73 25 % 82 28 % 
 13 5 % 123 42 % 136 47 % 
4 Ingen 44 15 % 111 38 % 155 53 % 
Total 57 20 % 234 80 % 291 100 % 

Tabel 18: Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår af Tabel 18, at der er 47 % selskaber ud af 291 selskaber, som har en modificeret 

påtegning. Heraf har 42 % et negativt resultat på den seneste årsrapport, hvilket egentlig passer 

meget godt med det forventede. Opmærksomheden skal især rettes mod de 53 % selskaber uden 

en modificeret påtegning, hvoraf 38 % havde et underskud i seneste årsrapport. I Tabel 19 har vi 

set på netop disse 111 regnskaber i forhold til vores Z-værdi.  

 

 

going concern 
modifikationer Krise Positivt 

resultat 
negativt 
resultat Total 

4 Ingen N/A83 2 0 2 
  Kriseramt 8 96 104 
  Ej i krise 34 15 49 
Total  44 111 155 

Tabel 19: Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår af tabellen, at ud af de 111 selskaber, som ikke har fået en modificeret påtegning på 

regnskabet, har vi klassificeret 96 af dem som kriseramt ud fra en beregning med Z-værdien. Vi 

kan derfor undre os over, at revisor ud fra de nævnte nøgletal ikke har fundet det nødvendigt, at 

udarbejde en modificeret påtegning i nogle af de 96 tilfælde. 

 

Så man nærmere på disse regnskaber, herunder deres nøgletal ville man højst sandsynligt kunne 

se, at der har været nedadgående tendenser, ikke nødvendigvis kun i det indeværende 

regnskabsår, men ligeledes i de tidligere år, som det blev beskrevet i afsnit 2.4. Der kan 

selvfølgelig igen være årsager, som vi ikke kender til, da vi ikke har lavet en egentlig analyse af, 

                                           
83 N/A: Det har ikke været muligt at beregne en Z-værdi for disse selskaber, da et eller flere af nøgletallene ikke 

kunne beregnes. 
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hvorfor selskaberne er gået konkurs, men det må have kunne forventes, at en del af disse 

selskaber ville få problemer med going concern i nærmeste fremtid. 

 

Vi har i Tabel 20 nedenfor opsummeret nogle af de ovenstående delanalyser omkring kriseramte 

selskaber i en samlet oversigt for at vise sammenhængene mellem krise, egenkapital, resultat, 

revisortype og manglende going concern modifikation. 

 

Egenkapital Resultat Revisortype Statsautoriseret Registreret Fravalgt revision Total 

Positiv Positivt Andre 1 3  0 4 

  Negativt 4 store 12  0  0 12 

    Andre 13 16 0 29 

    Ej revisor 0  0 4 4 

Positiv Total     26 19 4 49 

Negativ Positivt Andre 2 2  0 4 

  Negativt 4 store 10 0   0 10 

    Andre 15 22 0 37 

    Ej revisor  0 0 4 4 

Negativ Total     27 24 4 55 

Total     53 43 8 104 
Tabel 20: Egen tilvirkning. 
 

Tabellen indeholder udelukkende kriseramte selskaber, hvor revisor ikke har afgivet en 

modificeret påtegning. Her fremgår det, at selskaberne med en negativ egenkapital er stort set 

ligeligt fordelt mellem statsautoriserede og registrerede revisorer med henholdsvis 27 og 24. 

Selskaber med en positiv egenkapital viser en svag tendens til, at de statsautoriserede revisorer 

antalsmæssigt har afgivet færre modificerede påtegninger end de registrerede. Set ud fra den i 

Tabel 16 samlede andel på 160 selskaber med negativ egenkapital af henholdsvis 

statsautoriserede og registrerede revisorer viser der sig dog en anden fordeling. Sammenlignes de 

to tabeller, fremgår det, at der er 29,7 %84 af de statsautoriserede revisorer, som ikke har afgivet 

en modificeret påtegning på et kriseramt selskab. Endvidere er der 36,9 %85 af de registrerede 

revisorer, som tilsvarende ikke har afgivet en modificeret påtegning.  

 
                                           
84 (27/91 = 29,7 %) 
85 (24/65 = 36,9 %) 
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5.3.3 Behandling af kriseramte selskaber 

Vi har valgt at opdele Z-værdien i 4 kategorier, hvor selskaberne i 3 af kategorierne er betegnet 

som kriseramte86, mens den sidste kategori er for selskaber, som er karakteriseret som ej 

kriseramt. I Tabel 21 er vist inddelingen af selskaberne i forhold til revisor og den angivende 

påtegning.  

 

Revisor Revisortype going concern 
modifikationer z > -20 -7,0 >z> -19,99 -0,2 >z> -6,99 z > -0,20 I alt 

Stats-
autoriserede 4 store 1 Forbehold 7 4 4 5 20 
    3 Supplerende 3 1 6 0 10 
    4 Ingen 5 3 14 10 32 
           
  Andre 1 Forbehold 7 6 8 0 21 
    3 Supplerende 7 8 18 7 40 
    4 Ingen 3 9 19 20 51 
           
Statsautoriserede i alt   32 31 69 42 174 
           
Registreret Andre 1 Forbehold 6 2 3 1 12 

    
2 Forbehold + 
Supplerende 1 0 0 0 1 

    3 Supplerende 5 8 18 1 32 
    4 Ingen 6 6 31 20 63 
           
Registreret Total   18 16 52 22 108 
           
Fravalgt 
revision Ej revisor 4 Ingen 1 2 5 1 9 
           
           
Samlet     51 49 126 65 291 

Tabel 21: Egen tilvirkning. 

 

Vi har i det følgende forsøgt at påvise, om der er en sammenhæng mellem graden af et selskabets 

Z-værdi og revisors påtegningsadfærd. Vi har til brug herfor opdelt selskaberne i med og uden en 

modificeret påtegning vedrørende going concern. Vi har igen frasorteret de selskaber, hvor der er 

fravalgt revision. Vi har herefter omregnet andelen af modificerede påtegninger til procenter, for 

herved nemmere at kunne se udviklingen i de forskellige kategorier af krise.  

 

                                           
86 Z-værdi under -0,2 = krise. Jo mere negativt værdien er, jo større er den statistiske krise. 
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Figur 3: Egen tilvirkning. (X-akse = Z-værdi, Y-akse = % af antal påtegninger vedrørende going concern) 

 

Det fremgår af Figur 3, at der er en klar sammenhæng mellem den statistiske beregning af graden 

af usikkerhed og revisors påtegningsadfærd. Denne sammenhæng var forventet. Det fremgår af 

ovenstående, at der samlet for branchen bliver afgivet påtegninger med modifikationer på 72 % 

af de selskaber, som må anses for at være mest kriseramte. At kurven falder i takt med at 

selskabernes nøgletal bliver bedre, er en klar indikator på, at revisorer vægter betydningen af 

nøgletal i deres revision. Det kan dog undre, at der for hele 28 % af disse selskaber ikke gives 

modificerede påtegninger, da nøgletallene for disse selskaber med alt tydelighed indikerer, at det 

er selskaber som er i dyb krise.  

 

Selskaber, som i henhold til denne nøgletalsindikator bliver betegnet som ikke kriseramt, har i 22 

% af tilfældene fået en modificeret påtegning vedrørende going concern. Dette kan ses som et 

udtrykt for, at revisorer naturligvis ikke kan basere hele revisionen på nøgletal, men også skal 

inddrage alle øvrige forhold, som revisor bliver bekendt med i forbindelse med revisionen. 

 

Vi har til brug for sammenlignelighed lavet en tilsvarende grafisk opstilling for de forskellige 

kategorier af revisionsvirksomheder. Vi har dog konstateret, at mønstret er det samme for alle 

kategorier, hvorfor vi har valgt at udelade disse grafer af opgaven og i stedet henvise til bilag 2. 

 

Vi har samlet andelen af modificerede påtegninger opdelt for hver kategori af 

revisionsvirksomhedstyper for at sammenligne, hvilke forskelle der er i den procentvise andel af 

kriseramte selskaber, som får en modificeret påtegning. 
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Figur 4: Egen tilvirkning. (X-akse = Z-værdi, Y-akse = % af antal modificerede påtegninger vedrørende going 

concern) 

 

Som det fremgår af Figur 4 følger tendensen for alle kategorier af revisionsvirksomhederne i 

grove træk hinanden. Alle kategorier af revisionsvirksomhedstyper, som vi har analyseret på, har 

vist en klar sammenhæng mellem andelen af modificerede påtegninger vedrørende going 

concern, og den statistisk beregnede kriseværdi. Dette indikerer efter vores opfattelse, at der 

bredt i revisionsvirksomhederne lægges vægt på økonomiske nøgletal ved vurdering af 

selskabets evne til at forsætte driften.  

 

Der er dog konstateret mindre afvigelser mellem de enkelte revisionsvirksomhedstyper. For den 

kategori af kriseramte selskaber, der har en Z-værdi på under -20, er der ingen 

revisionsvirksomhedstyper, der væsentlig afviger fra branchegennemsnittet. Andre 

statsautoriserede har den højeste andel af modificerede påtegninger i disse tilfælde. 

 

Hvor nøgletallene indikerer, at selskabet er i krise kan det ses, at de registrerede revisorer kun 

har afgivet modificerede påtegninger om going concern i 9 % af tilfældene. Dette er en klart 

lavere andel af modificerede påtegninger end de statsautoriserede, der i denne kategori har 

afgivet modificerede påtegninger i 29 % af tilfældene. Vi kan ikke ud fra vores analyse udlede, 

hvad der afstedkommer denne afvigelse. 
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5.4 Skulle den supplerende oplysning have været et forbehold? 

Vi har for samtlige supplerende oplysninger omkring going concern vurderet, om oplysningerne 

er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, vejledningen til erklærings-

bekendtførelse, Ur-2007-3 samt RS 570 eller om de efter vores opfattelse i stedet burde have 

været et forbehold.  

 

Det fremgår af lovreguleringen, at revisor skal afgive en supplerende oplysning om going 

concern, når revisor på baggrund af sin revision er enig med ledelsen i beskrivelse af 

usikkerhederne om den forsatte drift. Der er ikke opstillet krav om, hvor detaljeret ledelsens 

beskrivelse af usikkerhederne skal være. Det vil derfor være revisors subjektive vurdering, der er 

afgørende for, om der skal gives en supplerende oplysning eller et forbehold. Lovreguleringen på 

området mangler efter vores opfattelse klare retningslinjer for, hvornår ledelsen har beskrevet 

usikkerhederne omkring, at selskabet er going concern. Til brug for vores analyse af, om det er 

korrekt med en supplerende oplysning, vil vi derfor anvende vores subjektive vurdering af, hvad 

en ledelses redegørelse som minimum bør indeholde. 

 

Vi har vurderet, om det var korrekt at nøjes med en supplerende oplysning, eller om der efter 

vores vurdering skulle have været taget et forbehold. Vi har vurderet dette på baggrund af 

følgende kriterier, som begge bør være opfyldt for at der kan være tale om en supplerende 

oplysning: 

 

 Ledelsen har tydeligt i ledelsesberetningen eller i en note til årsrapporten redegjort for, at 

der er forbundet væsentlige usikkerheder omkring den forsatte drift.  

 Ledelsen skal klart have redegjort for de mulige senarier, der kan medføre, at selskabet 

kan komme i den situation, at selskabet ikke er en going concern. 

 

Vi har i de tilfælde, hvor ledelsen blot har angivet, at de forventer tilstrækkelig kreditfaciliteter 

fremover ikke accepteret dette som en tydelig redegørelse for usikkerheder omkring den forsatte 

drift, og har derfor i disse tilfælde vurderet, at revisor skulle have afgivet en revisionspåtegning 

med forbehold. Se eksempler herpå i afsnit 5.4.2. 

 

Revisors vurdering af ledelsens beskrivelse af usikkerhederne, skal ses i forhold til alle fundne 

forhold igennem den udførte revision. Da vi alene har haft adgang til de offentliggjorte 
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årsrapporter, har vi baseret vores analyse på baggrund af revisionspåtegningen, ledelsens 

redegørelse samt årsrapporten som helhed. På denne baggrund har vi vurderet, om det var 

korrekt at afgive en supplerende oplysning. Vi kan derfor ikke udelukke, at revisor igennem sin 

revision har konstateret forhold, der kan retfærdiggøre en anden vurdering end vores. 

 

5.4.1 Analyse af de supplerende oplysninger vedrørende going concern 

Vi har analyseret de i alt 83 revisionspåtegninger påført en supplerende oplysning om going 

concern efter de i det foregående afsnit opstillede kriterier. Vi har i lighed med øvrige analyser 

valgt at foretage vores analyse på baggrund af, hvilken type revisionsvirksomhed der har afgivet 

revisionspåtegningen. Vi ønsker herigennem at analysere, om der kan konstateres forskelle i 

kvaliteten alt efter hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgivet påtegningen. Bilag 3 viser 

vores datagrundlag til denne analyse, herunder hvilke påtegninger, der er godkendt samt hvilke 

vi mener, som skulle have været et forbehold, jf. endvidere vores eksempler i afsnit 5.4.2. 

 

Burde den supplerende oplysning have 

været et forbehold? 

Ja %  Nej %  I alt % 

4 Store 1 10 %  9 90 %  10 100 % 

Andre statsautoriserede 12 30 %  28 70 %  40 100 % 

Statsautoriserede i alt 13 26 %  37 74 %  50 100 % 

Registrerede revisorer 16 48 %  17 52 %  33 100 % 

Total 29 35 %  54 65 %  83  
Tabel 22: Egen tilvirkning. 

 

Tabel 22 viser hvorledes vores analyse fordeler sig på de forskellige revisionsvirksomheder. Det 

fremgår af tabellen, at vi i alt har analyseret 83 påtegninger med supplerende oplysning omkring 

going concern. Af den samlede analyse har vi vurderet, at, af de 83 supplerende oplysninger, 

burde revisor i 28 ud af 29 tilfælde have taget et forbehold for, at usikkerhederne ikke var 

tilstrækkeligt beskrevet, jf. bilag 3, mens vi har accepteret de resterende 54 som værende i orden. 

Det er eksempelvis i et enkelt tilfælde konstateret, at der er afgivet en supplerende oplysning på 

et regnskab87 aflagt som going concern, men hvor ledelsen beskriver at selskabet forventes 

likvideret. Revisor burde derfor have taget forbehold for valg af regnskabsprincip. 

                                           
87 Regnskab nr. 44 – CVR nr. 12 42 87 82, CL Holding Saxild ApS. 
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Vi kan på baggrund af ovenstående konstatere, at 35 % af samtlige supplerende oplysninger 

burde have været et forbehold. Det er vores vurdering, at en fejlprocent på 35 % af tilfældene er 

alt for høj i forhold til omverdenens forventninger til revisor. Da revisor agerer som 

offentlighedens tillidsrepræsentant, må det derfor forventes, at revisors påtegninger kan leve op 

til lovreguleringen på området. Grænsen mellem et forbehold og en supplerende oplysning om 

going concern er ikke klart defineret, og er delvist op til revisors professionelle skøn. Det er 

derfor forventeligt, at vi i visse tilfælde ikke ville være enige med den underskrivende revisor. 

Dette kan dog efter vores vurdering ikke forklare en fejlmargin på 35 %. Vi kan herved udlede, 

at revisorer som helhed, ved konstatering af væsentlige usikkerheder om den forsatte drift, ikke 

tager forbehold i tilstrækkelig grad. Vores analyse viser klare udsving mellem de forskellige 

typer af revisionsvirksomheder. Den samlede fejlrate på 35 % trækkes kraftigt op af de 

registrerede revisorer med 48 %, mens de statsautoriserede samlet trækker fejlmargin ned med 

26 %. 

 

Dette er til skade for regnskabsbrugerne, der i disse tilfælde ofte kan se en årsrapport uden 

forbehold, men med en supplerende oplysning, der skal henvise til beskrivelsen af væsentlige 

usikkerheder. Vi har konstateret, at denne beskrivelse af væsentlige usikkerheder i 35 % af 

tilfældene er meget svagt formuleret eller slet ikke beskrevet. Dette kan være bekymrende, da 

revisor med deres supplerende oplysning gør opmærksom på, at de i forbindelse med deres 

revision har konstateret forhold, der skaber væsentlig usikkerhed om forhold, der kan påvirke 

selskabets forsatte drift.  

 

Vi har i forbindelse med vores analyse konstateret, at samtlige de af os karakteriserede forkerte 

supplerende oplysninger alle er afgivet på revisors brevpapir. Dette bør efter vores opfattelse 

være en skærpende omstændighed, da det hermed må formodes, at revisor har assisteret med 

regnskabsudarbejdelsen og herved muligvis med formuleringen af ledelsesberetningen. Det kan 

derfor virke uforståeligt, at ledelsens beskrivelse af usikkerhederne omkring going concern i så 

stor en del af tilfældene ikke er bedre beskrevet. Det skal dog bemærkes, at revisorerne har 

vurderet beskrivelsen af væsentlige usikkerheder om forsat drift som fyldestgørende, da de netop 

ikke har taget forbehold herfor. Alternativt har revisorerne ikke den fulde forståelse for 

forskellen mellem hvornår, der skal afgives et forbehold eller en supplerende oplysning om 

going concern. 
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Det er vores vurdering, at en del af forklaringen kan henføres til, at der ikke er opstillede klare 

retningslinjer for, hvornår ledelsen har beskrevet usikkerhederne omkring going concern 

tilstrækkeligt. Det er derfor revisors subjektive vurdering, om ledelsens redegørelse er 

tilstrækkelig til at beskrive de usikkerheder som selskabet er underlagt.  

 

Vi har konstateret, at de registrerede revisorer har afgivet supplerende oplysninger i stedet for et 

forbehold i 48 % af tilfældene. Det må siges at være en smule bekymrende, at de registrerede 

revisorer i næsten hvert andet tilfælde, hvor de afgiver en supplerende oplysning om going 

concern i stedet skulle have taget et forbehold. Fejl i 48 % af tilfældene finder vi meget højt, og 

dette viser at der er et generelt problem i denne del af revisionsbranchen. Dette svækker samlet 

tiltroen til de registrerede revisorer og er med til at skabe mistillid til hele revisionsbranchen. Det 

er på baggrund af vores analyse ikke muligt at komme med en forklaring på, hvorfor fejlmargin 

er så stor for de registrerede revisorer.  

 

Statsautoriserede revisorer har samlet i vores analyse afgivet supplerende oplysninger i stedet for 

et forbehold i 26 % af tilfældene. Dette niveau er væsentligt under de registrerede revisorer, 

hvilket indikerer, at de statsautoriserede er bedre til at afgive modificerede påtegninger om going 

concern end de registrerede. De statsautoriserede revisorer afgiver dog stadig i hvert fjerde 

tilfælde en supplerende oplysning, hvor der burde have været taget et forbehold. Dette niveau er 

efter vores vurdering stadigt for højt, og der er derfor også plads til forbedringer hos de 

statsautoriserede revisorer. 

 

Vi har i vores analyse valgt at opdele de statsautoriserede revisorer i to grupper, de 4 største 

revisionsfirmaer i Danmark samt de øvrige statsautoriserede revisorer. Sammenligningen af disse 

to grupper har vist store forskelle. De 4 største revisionsfirmaer har kun i 10 % af analysen 

afgivet en supplerende oplysning, som vi har vurderet skulle have været et forbehold. Derimod 

har de øvrige statsautoriserede revisorer i 30 % af analysen afgivet supplerende oplysninger, på 

trods af, at det efter vores vurdering skulle have afgivet et forbehold. Denne store forskel 

indikerer, at de største revisionsfirmaer samlet er bedre end de øvrige revisionsfirmaer til at 

skelne mellem, om der skal afgives et forbehold eller en supplerende oplysning. Vi har ikke på 

baggrund af vores analyse kunne konstatere årsagerne til, at de 4 største revisionsfirmaer er 

bedre til at afgive en korrekt tilpasset modificeret påtegning omkring going concern end de 

øvrige revisionsvirksomheder. 
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Vi kan herefter konkludere, at de 4 største revisionsvirksomheder er de bedste til at afgive en 

supplerende oplysning om going concern. Derimod har vi ligeledes konkluderet, at de øvrige 

statsautoriserede samt de registrerede revisorer i henholdsvis 30 % og 48 % af tilfældene afgiver 

en supplerende oplysning, hvor der burde have været taget et forbehold. Dette er efter vores 

vurdering langt over, hvad der kunne forventes. Dette på trods af, at reguleringsgrundlaget er 

uklart, og at der er overladt en del til revisorers professionelle skøn over hvornår usikkerhederne 

er tilstrækkeligt beskrevet af ledelsen. 

 

5.4.2 Eksempler på supplerende oplysninger der burde have været et forbehold 

Vi vil i dette afsnit fremhæve og redegøre for udvalgte supplerende oplysninger, som efter vores 

opstillede kriterier, burde have været et forbehold. Vi vil kommentere på, hvorfor vi har 

vurderet, at der burde have været taget et forbehold, herunder fremhæve hvilke overvejelser, som 

vi har gjort i vores vurdering af analyserede påtegninger med supplerende oplysninger. 

 

Fra det første eksempel på en supplerende oplysning, som vi mener klart burde være et 

forbehold, har vi gengivet et uddrag af den uafhængige revisors påtegning nedenfor. 

 

”Supplerende oplysning 

Som følge af betydelige drifts- og formuetab i koncernselskaber med en samlet gæld til 

nærværende selskab på 13,8 mio. kr. samt usikkerhed om udfald af verserende retssager, er det 

tvivlsomt om selskabet kan betragtes som en going koncern. Vi må derfor tage forbehold for 

værdiansættelsen af selskabets aktiver og hermed også tage forbehold for kapitaltab.” 

”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” 88 

 

Som det fremgår af den supplerende oplysning i regnskabet, har revisor direkte skrevet, at der 

tages forbehold for værdiansættelse af selskabets aktiver samt kapitaltab. Vi har endvidere 

medtaget den linje i påtegningen, hvor revisor skriver, at revisionen ikke har givet anledning til 

forbehold. Denne formulering er direkte i strid med, hvad revisor selv mener, hvorfor der burde 

have været et forbehold i påtegningen i stedet for en supplerende oplysning.  

 

                                           
88 Regnskab nr. 1272 – CVR nr. 26 43 22 94, Ejendomsselskabet Store Kongensgade 63 A/S, side 3. 
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Endvidere henvises der ikke noget sted i den supplerende oplysning til ledelsens vurdering af 

netop de fremsatte problemstillinger. Det er ledelsens opgave, at beskrive usikkerheder omkring 

regnskabet i ledelsesberetningen, men i dette regnskab er der intet nævnt fra ledelsens side. Dette 

alene giver anledning til, at revisor skulle have lavet et forbehold i stedet for en supplerende 

oplysning, idet man ikke har noget at henvise til i ledelsesberetningen. Dette er et grelt eksempel 

på, hvordan revisor kan udforme sin påtegning og vi betragter dette tilfælde for at være direkte 

fejlagtigt.  

 

Vi mener til gengæld, at nedenstående supplerende oplysning er korrekt udformet set i 

sammenhæng med ledelsens redegørelse i ledelsesberetningen. 

 

”Supplerende oplysninger 

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i 

ledelsesberetningen på side 8 under afsnittet ”forventninger til fremtiden” samt afsnittet 

”likviditetsrisiko” på side 10, hvori ledelsen redegør for det aktuelle behov for indgåelse af nye 

produktions- og finansieringsaftaler til sikring af selskabets fortsatte drifts- og 

udviklingsaktiviteter. Den betydelige usikkerhed henføres til, at der ikke er indgået produktions- 

og finansieringsaftaler, som sikrer tilstrækkelig med likviditet, hvilket er en forudsætning for, at 

ledelsen vil være i stand til at opretholde og videreføre selskabets drifts- og udviklingsaktiviteter 

i 2009. Ledelsen arbejder på inden for nærmeste fremtid at opnå et positivt udfald af 

igangværende forhandlinger om nye opgaver og produktioner. Ledelsen aflægger således 

årsrapporten under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi har ikke fundet 

anledning til at anlægge en anden vurdering.” 89 

 

”Forventninger til fremtiden 

…Det er vitalt for selskabets fortsatte drift, at det i den nærmeste fremtid lykkes at indgå en eller 

flere finansieringsaftaler…”90 

 

 

 

 

                                           
89 Regnskab nr. 1215 – CVR nr. 19 32 01 97, Deadline Games A/S, side 24. 
90 Regnskab nr. 1215 – CVR nr. 19 32 01 97, Deadline Games A/S, side 8. 
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”Likviditetsrisiko 

…Ledelsen arbejder på at opnå et positivt udfald af igangværende forhandlinger om nye 

opgaver og produktioner, med henblik på at sikre den fremtidige drift. Det er afgørende for 

selskabet, at disse bestræbelser på at skaffe nye opgaver indenfor kort tid vil bære frugt”. 91 

 

I det her tilfælde har ledelsen yderst detaljeret beskrevet de usikkerheder og risici, der er i 

forbindelse med årsrapportens aflæggelse. Revisor har været enig i de beskrevne usikkerheder, 

og har derfor korrekt valgt at udarbejde en supplerende oplysning med henvisning til 

ledelsesberetningen. Det, som er særlig bemærkelsesværdigt i dette eksempel er, at revisor har 

henvist direkte til noget af det, som ledelsen har beskrevet med anvisning af sidetal, hvilket ikke 

bliver gjort så tit. Vi mener, at dette eksempel viser, hvordan revisor til hver en tid burde 

udforme sin påtegning. Dette anser vi for at være et meget flot eksempel, der i høj grad lever op 

til de forventninger man bør have til revisor. 

 

Til sidst vil vi vise et eksempel, som vi mener, ligger lige på grænsen til, at der skulle have været 

taget et forbehold i stedet for en supplerende oplysning.  

 

”Supplerende oplysning 

Vi skal gøre opmærksom på, at selskabet ikke opfylder kapitalkravene i anpartsselskabslovens § 

52. Som omtalt i årsberetningen forventes kapitalen at blive reetableret ved kommende drift. 

Ledelsen har derfor aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje. Vi er enige i ledelsens valg af 

regnskabsprincipper.” 92 

”Forventet udvikling 

Der forventes en positiv udvikling for selskabet i årene frem. Vi skal gøre opmærksom på, at -

selskabets kapital forventes reetableret ved kommende drift.” 93 

 

I dette eksempel har revisor lavet en supplerende oplysning omkring fortsat drift i selskabet. 

Dette fremgår ikke særlig tydeligt af ovenstående udsnit fra revisors påtegning, idet denne 

oplysning er blandet sammen med oplysninger omkring kapitaltab. Der burde have været et 

særskilt afsnit under supplerende oplysninger, der udelukkende omhandlede going concern og 

                                           
91 Regnskab nr. 1215 – CVR nr. 19 32 01 97, Deadline Games A/S, side 10. 
92 Regnskab nr. 652 – CVR nr. 29 53 76 82, Safewhere ApS, side 3. 
93 Regnskab nr. 652 – CVR nr. 29 53 76 82, Safewhere ApS, side 1. 
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dermed adskilte dette fra beskrivelsen af kapitaltabet. Revisor henviser til et afsnit i 

årsberetningen, som vi har gengivet ovenfor. Ledelsen har ikke beskrevet de usikkerheder, der er 

i årsrapporten vedrørende risikoen for at selskabet ikke er going concern.  

 

Idet revisor er enig i ledelsens valg af regnskabsprincip må det formodes, at  ledelsen ligeledes 

har overvejet usikkerhederne omkring going concern, hvorfor vi mener, at der burde have stået 

noget i ledelsesberetningen. Såfremt ledelsen dybdegående havde omtalt de pågældende 

usikkerheder ville det have været fint med en supplerende oplysning, der blot henviser til 

ledelsesberetningen. Det er dog ikke tilfældet i dette eksempel, hvorfor revisor burde have lavet 

et forbehold, da revisor åbenbart ser en usikkerhed for fortsat drift af selskabet, som ledelsen 

ikke har beskrevet. Det er derfor ikke nok blot at henvise til ledelsesberetningen i det her 

tilfælde. 

 

5.5 Opsummering på kapitel 5 

Vi har i kapitel 5 foretaget en analyse af de gennemgående tendenser omkring going concern 

modifikationer i årsregnskaberne fra vores datagrundlag. Analysen har resulteret i følgende 3 

overordnede områder; en overordnet analyse af vores data, en analyse af going concern og krise 

samt en analyse af de afgivne supplerende oplysninger. 

 

Den overordnede analyse har umiddelbart vist os at 80,4 % af selskaberne havde et negativt 

resultat på balancedagen, hvoraf størstedelen samtidig havde en negativ egenkapital. Af de 291 

selskaber er 59,8 % revideret af en statsautoriseret revisor og 37,1 % er revideret af en registreret 

revisor. Det har endvidere vist sig, at langt de fleste selskaber først er gået konkurs 6-9 måneder 

efter statusdagen.  

 

Af de 291 selskaber har vi kunnet konkludere, at der er 155, som ikke har en modificeret 

påtegning, hvilket vi mener, er mange set i forhold til, at de alle efterfølgende er gået konkurs. 

Af alle selskaber revideret af en statsautoriseret revisor, er der 47,7 %, som ikke har en 

modificeret påtegning, hvorimod den samme procent er 58,3 % for registrerede revisorer. Dette 

viser, at de statsautoriserede revisorer i langt højere grad har vurderet det nødvendigt at afgive en 

modificeret påtegning i forhold til de registrerede revisorer. Vi kan endvidere se ud af analysen, 

at en fordeling mellem de statsautoriserede revisorer på de 4 store og de øvrige viser en tendens 

til, at de øvrige statsautoriserede revisorer oftere afgiver en modificeret påtegning. 
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Vi har gennem anvendelse af vores Z-værdi kunnet påvise store forskelle mellem revisortype. 

Såfremt Z-værdien blev anvendt som grundlag for alle vurderinger i forbindelse med going 

concern burde 77,7 % have haft en modificeret påtegning og ikke kun de 46,7 %, som vores 

analyse har vist. Analysen viser endvidere, at ud af 226 kriseramte selskaber er 104 uden 

modifikation. Generelt i branchen kan vi dog se, at 72 % af de mest kriseramte selskaber har fået 

en modificeret påtegning, hvilket vi finder betryggende. Vi kan derfor konkludere, at der for det 

meste er en naturlig sammenhæng mellem Z-værdi og modificering for hele branchen. Det kan 

dog undre noget, at der er 28 % som ikke har en modificeret påtegning, da disse selskaber helt 

tydeligt indikerer krise. Der konstateres endvidere afvigelser mellem de enkelte 

revisionsvirksomhedstyper på regnskaber, som ikke er kriseramt med en forskel på 20 % mellem 

de registrerede revisorer og de statsautoriserede revisorer. 

 

Afslutningsvis har vi gennem vores analyse vurderet kvaliteten af de i alt 83 afgivne supplerende 

oplysninger, og vi har her vurderet, at 29 af de 83 supplerende oplysninger efter vores vurdering 

burde have været et forbehold svarende til 35 %. Vi mener, at denne procent er alarmerende høj, 

da det bør forventes, at revisor kender til forskellen mellem en supplerende oplysning og et 

forbehold.  

 

Det kan konkluderes, at der ved væsentlige usikkerheder ikke tages forbehold i tilstrækkelig 

grad, og at det er de registrerede revisorer, som trækker fejlraten op, idet der i næsten hvert andet 

tilfælde er afgivet en fejlagtig påtegning. En så stor mangel hos de registrerede revisorer finder 

vi yderst uacceptabelt. Vores analyse har endvidere vist, at ledelsesberetningen ved samtlige af 

de ikke accepterede supplerende oplysninger er udarbejdet på revisors eget brevpapir, hvilket gør 

det yderligere kritisabelt, da revisor burde vide bedre.  
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6 Kvalitativ analyse af revisionspåtegningerne 

 
 

6.1 Indledning 

Vi vil i dette kapitel foretage en kvalitativ analyse af revisionspåtegningerne på de konkursramte 

selskaber. Kapitlet bygger videre på kapitlerne 4 og 5. Analysen er foretaget med udgangspunkt i 

de i kapitel 3 fastsatte krav til en revisionspåtegning vedrørende going concern. Vi har til brug 

for denne analyse læst og vurderet samtlige påtegninger, der var modificeret med enten et 

forbehold, en supplerende oplysning eller begge dele omkring going concern. 

 

Hver enkelt påtegning er vurderet på, hvorvidt udformningen efter vores opfattelse lever op til 

kravene af en revisionspåtegning. Vi har med udgangspunkt i vores behandling i kapitel 3 af 

erklæringsbekendtgørelsen, vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, RS 701 samt UR-2007-3 

opstillet kriterierne for, hvorledes vi mener, at en revisionspåtegning med forbehold eller 

supplerende oplysning om going concern bør være udformet.  

 

6.2 Påtegninger med forbehold omkring going concern 

Der er ikke en fast standardformulering, der skal anvendes når en revisor tager forbehold for 

going concern, men de generelle krav til et forbehold skal naturligvis overholdes. Disse krav 

omfatter, at revisor i tekst beskriver det pågældende forbehold i revisionspåtegningen. 

Forbeholdet skal begrundes og formulering skal ske i et entydigt og let forståeligt sprog. Der må 

ikke være nogen tvivl hos modtageren om, at revisor har taget forbehold og for hvad, der er taget 

1. Indledning 

Indledning 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Målgruppe  

Metode og struktur 

2. Going Concern 

Begrebet Going Concern 

Relevant lovgivning 

Analytisk vurdering af going concern 

Revision af Going Concern 

3. Revisionspåtegningen 

Generelt om revisionspåtegning 

Modificerede påtegninger 

Forbehold going concern 

Supplerende oplysning going concern 

Forventningskløft 

8. Perspektivering 

 

4. Databehandling analyse 

Indhentning af data 

Sortering af data 

Opbygning af analyseark 

 

 

5. Analyse af going concern 

Overordnet analyse 

Analyse af Going Concern  

Analyse af krise 

Supplerende oplysning eller forbehold 

6. Analyse af påtegninger 

”Blanke påtegninger” 

Påtegninger med forbehold 

Supplerende oplysninger 

 

7. Konklusion 
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forbehold. Vi har nedenfor analyseret kvaliteten af forbeholdene og vurderet om disse kan leve 

op til standarderne. 

 

Vi har i vores stikprøve konstateret, at samtlige årsrapporter med forbehold er aflagt efter 

principperne om going concern. Vi har derfor anvendt Tabel 23 i vores vurdering af, om der er 

tale om forbehold type 1 eller type 2, jf. nedenfor. Forskellen på de to forbehold er, at der i type 

1 skal afgives en konklusion med forbehold, mens type 2 medfører en afkræftende konklusion. 

 

Omtale af usikkerhed 

Tilstrækkelig Utilstrækkelig 

 

 

Relevant valg Supplerende oplysning Forbehold type 1 

(konklusion med 

forbehold) 

 

 

going concern valgt som 

regnskabsprincip 

Ikke relevant valg Forbehold type 2 (afkræftende konklusion) 
Tabel 23: Vejledning til revisor94.  

 

Vores kriterier for at acceptere udformningen af et forbehold omkring going concern er: 

 

 At det i formuleringen klart fremgår, hvilken type forbehold revisor har taget (type 1 eller 

2) 

 At forbeholdet er begrundet og skrevet i et letforståeligt sprog 

 

Hvis ovenstående 2 kriterier er opfyldt, har vi godkendt revisionspåtegningen. Vi har i denne del 

af vores analyse ikke taget stilling til, om det er korrekt at der er taget et forbehold, eller om det 

burde have været en anden type af forbehold, der skulle tages. Vi har i denne analyse kun lagt 

fokus på den kvalitetsmæssige del af revisor påtegningsadfærd. Vi har endvidere foretaget en 

kvalitetsmæssig analyse af, om revisor ved afgivelse af et forbehold omkring going concern har 

tilpasset konklusionen til forbeholdet. Vores kriterium for at acceptere konklusionen i 

forbindelse med going concern forbehold har været: 

 

 At konklusionen stemmer med det afgivne forbehold 

                                           
94 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, side 8 (tilpasset) 
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Det er til denne del af analysen vurderet, om revisor ved afgivelse af et forbehold omkring 

utilstrækkelig omtale af usikkerhed har afgivet en konklusion med forbehold, eller om der ved 

afgivelse af et forbehold omkring valg af regnskabsprincip er givet en afkræftende konklusion. 

 

6.2.1 Analyse af kvaliteten af forbehold og konklusion for going concern 

Vi fandt i vores datasøgning 54 revisionspåtegninger med forbehold for going concern. Bilag 4 

viser det samlede datagrundlag som er anvendt til denne del af analysen, samt fordelingen af, 

hvilke påtegninger der er blevet godkendt og hvilke der er ikke er godkendt. Vi har analyseret 

disse forbehold samt konklusionerne i påtegningerne efter de opstillede kriterier. Vi har valgt at 

foretage vores analyse på baggrund af, hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgivet 

revisionspåtegningen. Vi ønsker herigennem at analysere, om der kan konstateres forskelle i 

kvaliteten alt efter hvilken type revisionsvirksomhed, der har afgivet påtegningen. 

 

Vi har i lighed med vores redegørelse af databehandlingen i kapitel 4 og vores analyser i kapitel 

5 valgt at opdele revisionsvirksomhederne efter statsautoriserede og registrerede 

revisionsvirksomheder. De statsautoriserede er herefter yderligere delt i gruppen af de 4 største 

revisionsvirksomheder og de øvrige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi har i denne 

forbindelse set bort fra selskaber, der har fravalgt revision. 

 

6.2.2 Kvalitetsmæssig analyse af forbehold omkring going concern 

Vi har på baggrund af vores analyse af de enkelte forbehold opstillet Tabel 24 der viser, 

hvorledes fordelingen af godkendte og ikke godkendte forbehold fordeler sig.  

 

Korrekt formuleret forbehold? Ja %  Nej %  I alt % 

4 Store 19 95 %  1 5 %  20 100 % 
Andre statsautoriserede 17 81 %  4 19 %  21 100 % 
Statsautoriserede i alt 36 88 %  5 12 %  41 100 % 
Registrerede revisorer 7 54 %  6 46 %  13 100 % 
Total 43 80 %  11 20 %  54 100 % 
Tabel 24: Egen tilvirkning. 
 

Af ovenstående tabel fremgår det, at vi i 11 ud af 54 tilfælde ikke har accepteret udformningen af 

forbeholdet. Dette svarer til, at 20 % af de afgivne forbehold om going concern ikke lever op til 

de standardiserede krav. Vi har i vores analyse konstateret, at det typisk er fejl som følge af, at 
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forbeholdet er dårligt formuleret. Det kan eksempelvis være at revisor ikke nævner hvad der er 

taget forbehold for, eller ikke tydeligt har gjort det klart, at der er tale om et forbehold. For 

yderligere eksempler henvises til afsnit 6.2.4, hvor vi analyserer udvalgte revisionspåtegninger 

med forbehold nærmere. 

 

Kravene til udformningen af et forbehold er efter vores vurdering tydeligt præciseret i 

erklæringsbekendtgørelsen ligesom der af eksempelvis FSR er udsendt revisionsudtalelser 

omkring udformningen af modificerede påtegninger. Herudover omhandler RS 701 udelukkende 

kravene til modificerede påtegninger. Det er derfor vores vurdering, at alle revisorer bør have et 

grundlæggende kendskab til, hvad en modificeret påtegning som minimum skal indeholde. 

Fejlmarginen på 20 % er derfor efter vores vurdering langt over, hvad man bør forvente af en 

sådan analyse.  

 

Den samlede fejlmargin på 20 % i udformningen af forbehold dækker dog over væsentlige 

forskelle mellem de enkelte kategorier af revisorer. Som det fremgår af tabellen har vi 

konstateret, at de statsautoriserede revisorer i 12 % af tilfældene ikke har afgivet et korrekt 

formuleret forbehold, mens det for de registrerede revisorer er i hele 46 % af tilfældene. 

 

De registrerede revisorers fejlmargin på 46 % må siges at være høj, og det kan indikere, at der er 

tale om et generelt problem for denne kategori af revisorer. En fællesnævner for disse forkert 

udformede forbehold er, at de alle er vurderet som dårligt formuleret og i flere tilfælde ikke 

tydeligt angiver, hvorfor der er taget forbehold for going concern. Forbehold, hvori der ikke 

tydeligt fremgår baggrunden for, at revisor har taget forbeholdet, har en meget lav 

informationsværdi for regnskabsbrugeren. Revisor risikerer i disse tilfælde, at regnskabsbrugeren 

ikke opfanger revisors budskab og herved mister forbeholdet reelt sin værdi. 

 

De statsautoriserede revisorer har i 12 % af tilfældene afgivet forbehold, der ikke lever op til 

standarderne herfor. Der er dog i denne fejlmargin en intern differentiering mellem de 4 store 

revisionsfirmaer og de øvrige statsautoriserede revisorer. De 4 store har samlet kun en fejlmargin 

på 5 %, mens de øvrige statsautoriserede har fejl i 19 % af de afgivne forbehold. 

 

Samlet kan det derfor konkluderes, at de 4 store revisionsfirmaer markant skiller sig ud i forhold 

til de øvrige revisionsfirmaer. De øvrige statsautoriserede revisorer har efter vores vurdering for 

mange fejl i deres forbehold, mens de registrerede revisorer har en uhørt stor andel af forkert 
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formulerede forbehold. Vi kan på baggrund af vores analyse ikke konkludere årsagerne til disse 

store udsving. En mulig årsag kan dog være, at de 4 store har bedre interne 

kvalitetssikringsfunktioner, herunder opdaterede faglige databaser, hvori nyeste krav altid er 

opdaterede. Modsætningsvis kan det postuleres, at de registrerede revisorer i højere grad er 

overladt til selv at holde sig ajour med formelle krav til udformning af revisionspåtegninger. 

Dette er dog ikke en formildende omstændighed, da alle revisorer altid skal overholde gældende 

lovgivning, standarder og øvrig god revisorskik. 

 

6.2.3 Kvalitetsmæssig analyse af konklusioner i revisionspåtegninger med forbehold 

Vi har ligeledes analyseret hvorvidt de enkelte revisionskonklusioner var udformet i 

overensstemmelse med kravene hertil jf. afsnit 6.2. Vi har på baggrund heraf opstillet Tabel 25, 

der viser, hvorledes fordelingen af godkendte og ikke godkendte revisionskonklusioner fordeler 

sig. Bilag 4 viser det samlede datagrundlag som er anvendt til denne del af analysen samt 

fordelingen af hvilke påtegninger, der er blevet godkendt og hvilke der ikke er godkendt. 

 

Korrekt tilpasset konklusion? Ja %  Nej %  I alt % 

4 Store 20 100 %  0 0 %  20 100 % 
Andre statsautoriserede 14 67 %  7 33 %  21 100 % 
Statsautoriserede i alt 34 83 %  7 17 %  41 100 % 
Registrerede revisorer 7 54 %  6 46 %  13 100 % 
Total 41 76 %  13 24 %  54 100 % 
Tabel 25: Egen tilvirkning. 
 

Vi har i vores analyse konstateret, at der i 13 af de 54 afgivne påtegninger med forbehold ikke 

var sket en korrekt tilpasning af konklusionen. Dette svarer til en fejlrate på 24 %, som efter 

vores vurdering igen er alt for højt, da erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne 

herom er meget præcise, og det derfor ikke bør give de store problemer for revisor at tilpasse 

konklusionen til forbeholdet. 

 

De 13 konklusioner, som vi ikke har godkendt, kan opdeles i 3 typer af fejl. Der er i 8 tilfælde 

afgivet en konklusion med forbehold, hvor der burde have været afgivet en afkræftende 

konklusion. Derudover er der i 3 tilfælde afgivet konklusioner uden modifikationer, hvor revisor 

slet ikke har reageret på, at der allerede er taget et forbehold vedrørende going concern. 

Herudover har vi i to tilfælde konstateret, at revisor helt har afholdt sig fra at afgive en 

konklusion. Revisor kan naturligvis godt afholde sig fra at afgive en konklusion, men dette bør 
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dog kunne udledes i forlængelse af konkrete forhold, der er nævnt i påtegningen. Dette har ikke 

været tilfældet i vores to tilfælde. Vi har i andre tilfælde konstateret, at revisor ikke har afgivet 

en konklusion på baggrund af andre forhold end going concern. Vi har i disse tilfælde accepteret 

konklusionen. 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at den samlede andel af fejl på 24 % igen dækker over store 

udsving mellem de forskellige kategorier af revisionsfirmaer. De statsautoriserede revisorer har 

samlet set ikke tilpasset konklusionen korrekt i 17 % af tilfældene. Det fremgår dog af tabellen, 

at det udelukkende er de øvrige statsautoriserede revisorer, der har afgivet ikke tilpassede 

konklusioner, hvorfor deres fejlandel isoleret set udgør 33 %. De registrerede revisorer har i hele 

46 % af analysen afgivet en forkert konklusion i forhold til den øvrige revisionspåtegning.  

 

Det kan herved konstateres, at næsten hver anden registreret revisor og hver tredje 

statsautoriseret revisor eksklusiv de 4 store, har afgivet en forkert konklusion på en påtegning 

med et forbehold. Dette er efter vores vurdering overraskende. Reelt er der tekstmæssigt tale om 

standardkonklusioner, hvor revisor blot skal vælge den rigtige formulering i forhold til resten af 

påtegningen. Til sammenligning har de 4 store i vores analyse ingen forkerte konklusioner. At 

fejlmargin mellem de forskellige kategorier af revisionsfirmaer svinger mellem 0 % – 46 % er et 

udtryk for, at der i visse dele af branchen er plads til alvorlige forbedringer. Det må antages, at 

når de 4 store kan få deres fejlmargin ned på 0 %, så kan de øvrige kategorier også opnå et 

tilsvarende lavt niveau. 

 

Dette store antal af fejl i revisionspåtegningerne, er efter vores vurdering med til at underminere 

tilliden til revisionsbranchen. Dette mener vi, da det for regnskabsbrugerens synspunkt er yderst 

vigtigt, at man kan sammenligne regnskaber og påtegninger samt have tillid til, at revisors 

udtalelse i påtegningen er korrekt. Det er derfor yderst kritisabelt, at revisorer i deres revision 

eksempelvis kan konstatere, at der er betydelige usikkerheder omkring going concern, og 

samtidig tage et forbehold herfor, men efterfølgende skriver en ”blank” konklusion.  

 

6.2.4 Eksempler på revisionspåtegninger med forbehold for going concern 

Vi vil i dette afsnit fremhæve og redegøre for udvalgte revisionspåtegninger med forbehold 

omkring going concern, som ikke lever på til vores opstillede kriterier. Vi vil kommentere på, 
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hvorfor vi har vurderet at forbeholdet ikke er udarbejdet korrekt, herunder fremhæve hvilke 

overvejelser vi har gjort i vores vurdering af de analyserede påtegninger med forbehold. 

 

Det første eksempel på en revisionspåtegning med et forbehold, som vi mener ikke lever op til 

kriterierne, har vi gengivet i et uddrag nedenfor. 

 

”Forbehold 

Årsrapporten er aflagt med forsat drift for øje. Som omtalt i ledelsesberetningen har selskabet 

tabt hele sin anpartskapital og derfor er omfattet af kapitalbestemmelserne i aktieselskabsloven 

§ 69a. I kraft af dette er der væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at forsætte driften, 

hvorfor vi mener der er going concern problemer”95 

 

Det er vores vurdering, at dette forbehold ikke klart fremhæver hvad revisor tager forbehold for. 

Revisor nævner, at selskabet har tabt sin anpartskapital og er omfattet af reglerne i 

aktieselskabsloven. Hvorfor et anpartsselskab er omfattet af aktieselskabsloven skal vi lade være 

usagt, men dette vidner om, at revisor ikke har helt styr på reguleringen, som revisor reviderer. 

Revisor slutter afsnittet af med at oplyse, at der er going concern problemer. Blot at nævne, at 

der er going concern problemer, er efter vores vurdering ikke godt nok. Revisor burde som 

afslutning herpå klart fremhæve, at revisor derfor tager forbehold for valget af 

regnskabsprincippet, som efter vores opfattelse må være revisors formål med netop dette 

forbehold. Samlet er det derfor vores vurdering, at forbeholdet ikke er tydeligt formuleret i et 

letlæseligt sprog til regnskabsbrugeren, hvorfor vi ikke har accepteret dette forbehold. 

 

I samme revisionspåtegning har vi ikke accepteret udformningen af konklusionen. Der er afgivet 

en konklusion med forbehold. Det er vores vurdering, at denne konklusion som følge af, at 

forbeholdet antages at vedrøre ledelsens valg af regnskabsprincip, burde have været en 

afkræftende konklusion. For at revisor skal afgive en konklusion med forbehold, skal revisor 

være enig med ledelsens valg af regnskabsprincip, men samtidig mene, at ledelsen ikke har 

beskrevet væsentlig usikkerheder tilstrækkeligt. Vi kan ikke i det ovenfor anførte forbehold 

udlede, at det er denne type forbehold som revisor har taget, hvorfor konklusionen er betragtet 

som forkert. 

 

                                           
95 Regnskab nr. 185 – CVR nr. 25 97 64 28, Nørgaard Byg ApS, side 5. 
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Et andet eksempel, som vi har analyseret og vurderet ikke lever op til kriterierne for et forbehold 

omkring going concern, er: 

 

”Forbehold 

Årsrapporten er aflagt efter going concern princippet, hvilket kræver udvidelse af de nuværende 

finansielle rammer hos kreditinstitutter, leverandører og investorer. Der pågår løbende 

forhandlinger herom, men disse er endnu ikke afsluttet. For nærmere beskrivelse henvises til 

ledelsesberetningen”96 

 

Denne påtegning er afgivet af en statsautoriseret revisor. Det er vores opfattelse, at denne 

påtegning ligger lige på grænsen til ikke at kunne godkendes. Vores begrundelse for ikke at 

godkende ovenstående forbehold er, at det efter vores vurdering ikke klart fremgår, om der tages 

forbehold for valg af regnskabsprincip, eller om det er revisors vurdering, at usikkerhederne er 

utilstrækkeligt omtalt i ledelsesberetningen. Revisor henviser dog selv til ledelsesberetningen, 

hvorfor revisor må have vurderet, at ledelsen har redegjort for usikkerhederne. At revisor 

alligevel tager forbehold må derfor skyldes, at revisor er uenig med valg af regnskabsprincippet, 

da der alternativt kun skulle have været givet en supplerende oplysning med henvisning til 

ledelsesberetningen. Det er derfor vores vurdering, at revisor klart skulle have anført, at revisor 

tager forbehold for valget af regnskabsprincip.  

 

Den anden del af vores analyse omkring forbehold er, hvorledes revisor har tilpasset deres 

konklusion til det afgivne forbehold. Nedenfor er fremhævet et dårligt eksempel på revisors 

sammenhæng mellem et forbehold og den afgivne konklusion. 

 

”Forbehold  

Idet selskabets egenkapital er tabt og selskabets er impliceret i en erstatningssag, er jeg ikke i 

stand til at udtale mig om selskabets fremtid, i situationen kræver, at der bliver tilført kapital til 

selskabets eventuelle forsatte drift. 

Konklusion – Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede…”97 

 

                                           
96 Regnskab nr. 597 – CVR nr. 29 39 33 03, Brand Solutions ApS, side 3. 
97 Regnskab nr. 638 – CVR nr. 29 51 78 35, Murerfirmaet JE-NI Storvorde ApS, side 8. 
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Ovenstående påtegning er afgivet af en registreret revisor. For det første skal det nævnes, at vi i 

vores analyse af forbehold ikke har accepteret ovenstående. Dette vil dog ikke blive 

kommenteret yderligere her. Det interessante ved denne påtegning er derimod, at revisor på trods 

af ovenstående forbehold lige bagefter afgiver en blank revisionskonklusion. Vi er uforstående 

overfor, at en revisor kan skrive i et forbehold, at revisor ikke kan udtale sig om selskabets 

fremtid. Revisor burde som minimum have afgivet en konklusion med forbehold, og hvis 

begrundet, helt have afstået fra at afgive en konklusion, såfremt revisor ikke var i stand til at 

opnå tilstrækkelige revisionsbeviser. Ovenstående eksempel er derfor forkert og direkte 

misvisende for regnskabsbrugeren. 

 

6.3 Påtegninger med supplerende oplysninger om going concern 

Vi har tidligere i vores analyse konstateret, at der i en meget stor grad er afgivet supplerende 

oplysninger omkring going concern på konkursramte selskaber. Vi finder det derfor interessant 

ligeledes at vurdere kvaliteten heraf. Det fremgår af RS 701, pkt. 6, at revisor ved supplerende 

oplysninger vedrørende going concern skal oplyse dette i et særskilt afsnit. 

 

Når revisor har vurderet, at de omtalte usikkerheder i regnskabet er beskrevet fyldestgørende, 

skal der gives en supplerende oplysning om going concern. Den supplerende oplysning skal 

fremhæve den betydelige usikkerhed knyttet til begivenheden eller forholdet, der kan medføre 

betydelig usikkerhed om selskabets forsatte evne til at klare driften. Revisor skal i den 

supplerende oplysning klart henvise til, hvor i årsrapporten ledelsen har beskrevet forholdet 

omkring den betydelige usikkerhed98. 

 

Vi har opstillet en række kriterier, som vi har vurderet skal være til stede, for at en supplerende 

oplysning er korrekt. Vores kriterier for at acceptere udformningen af en supplerende 

oplysninger er: 

 

 At den supplerende oplysning om going concern er særskilt placeret 

 At den supplerende oplysning henviser til ledelsens omtale af usikkerhederne 

 At den supplerende oplysning er skrevet i et letforståeligt sprog 

 At den supplerende oplysning er placeret efter konklusionen, samt 

                                           
98 RS 570, pkt. 33. 
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 At den supplerende oplysning ikke har påvirket konklusionen 

 

Er alle ovenstående kriterier opfyldt, har vi accepteret udformningen af den supplerende 

oplysning. Vi har, ved vurderingen af, hvorvidt kriteriet omkring at going concern er placeret i et 

særskilt afsnit, konstateret, at flere revisorer har valgt at sammendrage det forhold, at 

selskabskapitalen er tabt med den supplerende oplysning omkring usikkerheden af forsat drift. Vi 

har accepteret dette, da der kan argumenteres for en vis sammenhæng. De øvrige kriterier har 

dog ligeledes skulle være opfyldt for, at udformningen af den supplerende oplysning er blevet 

godkendt. 

 

Vi har i denne del af vores analyse ikke taget hensyn til, om analysen i kapitel 5 har vurderet, at 

den supplerende oplysning reelt burde have været et forbehold. Vi har derfor udelukkende lagt 

fokus på den kvalitetsmæssige del af de allerede afgivne supplerende oplysninger. 

 

6.3.1 Analyse af kvaliteten på supplerende oplysninger om going concern 

Vi har til brug for analysen af kvaliteten analyseret samtlige 83 revisionspåtegninger med en 

supplerende oplysning. Bilag 5 viser det samlede datagrundlag som er anvendt til denne del af 

analysen, samt fordelingen af, hvilke påtegninger der er blevet godkendt og hvilke der er ikke er 

godkendt.  

 

Vi har analyseret de supplerende oplysninger efter de i det foregående afsnit opstillede kriterier. 

Vi har i lighed med vores øvrige analyser valgt at foretage vores analyse på baggrund af hvilken 

kategori revisionsvirksomhed, der har afgivet revisionspåtegningen. Vi ønsker herigennem at 

analysere, om der kan konstateres forskelle i kvaliteten alt efter hvilken kategori af 

revisionsvirksomhed, der har afgivet påtegningen. Denne analyse af kvaliteten af 

revisionspåtegningerne, har udelukkende til formål at analyse de enkelte revisionsvirksomheders 

kvalitet, hvorfor selskaber med fravalgt revision ikke har været en del af denne analyse.  

 

Vi har på baggrund af vores analyse af de enkelte supplerende oplysninger opstillet Tabel 26, der 

viser, hvorledes fordelingen af korrekt og ikke korrekt udformede supplerende oplysninger 

fordeler sig. Af nedenstående tabel fremgår det, at vi i 14 ud af 83 tilfælde ikke har accepteret 

formuleringen af den supplerende oplysning. 
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Korrekt formuleret supplerende 

oplysning? 

Ja %  Nej %  I alt % 

4 Store 10 100 %  0 0 %  10 100 % 
Andre statsautoriserede 37 93 %  3 7 %  40 100 % 
Statsautoriserede i alt 47 94 %  3 6 %  50 100 % 
Registrerede revisorer 22 67 %  11 33 %  33 100 % 
Total 69 83 %  14 17 %  83 100 % 
Tabel 26: Egen tilvirkning. 
 

Dette svarer til at 17 %, af de afgivne supplerende oplysninger om going concern ikke lever op 

til de formelle krav, som vi har opstillet i vores kriterier. Som gennemgået i kapitel 3, er det 

vores vurdering, at kravene til en supplerende oplysning er klare og tydelige, hvorfor det i sig 

selv er overraskende, at supplerende oplysninger i 17 % af tilfældene ikke lever op til disse 

standarder. 

 

Vi har i vores analyse konstateret, at det typisk er fejl som følge af, at der ikke henvises til 

ledelsens redegørelse af usikkerhederne. Vi har ligeledes konstateret, at revisor i flere tilfælde 

ikke har placeret den supplerende oplysning efter konklusionen. Endvidere har vi konstateret, at 

den supplerende oplysning om going concern i enkelte tilfælde ikke er placeret i et særskilt 

afsnit, men i stedet er sammenfattet med andre supplerende oplysninger. For yderligere 

eksempler henvises til afsnit 6.3.2, hvor vi analyserer og kommenterer udvalgte 

revisionspåtegninger med supplerende oplysninger om going concern nærmere.  

 

De formelle krav til udformningen af supplerende oplysninger er efter vores vurdering tydeligt 

præciseret i erklæringsbekendtgørelsen, ligesom der af f.eks. FSR er udsendt revisionsudtalelser 

omkring udformningen af modificerede påtegninger. Fejlmarginen på 17 % er derfor efter vores 

vurdering langt over hvad man bør forvente af en sådan analyse. Det fremgår af ovenstående 

tabel, at den samlede andel på 17 % af supplerende oplysninger med fejl dækker over store 

udsving mellem de forskellige kategorier af revisionsfirmaer.  

 

De statsautoriserede revisorer har samlet fejl i 6 % af tilfældene. Det fremgår også af tabellen, at 

det udelukkende er de øvrige statsautoriserede revisorer, der har afgivet ikke tilpassede 

konklusioner, hvorfor deres fejlandel isoleret set udgør 7 %. De registrerede revisorer har i 33 % 

af tilfældene afgivet en supplerende oplysning om going concern, der ikke levede op til de af os 

opstillede kriterier.  
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De statsautoriserede revisorers samlede fejlmargin på 6 % må samlet antages 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. Dette ses da også ved, at 

der for de 4 store i vores analyse er konstateret en fejlmargin på 0 %.  

 

Anderledes ser det dog ud for de registrerede revisorer, hvor vi har konstateret fejl i hver tredje 

supplerende oplysning. Dette er efter vores vurdering alt for højt. Denne høje fejlmargin kan 

ikke blot henføres til enkelte ikke opdagede fejl. Derimod indikerer dette, at der for de 

registrerede revisor er et reelt kvalitetsproblem, som hele denne del af branchen bør have ekstra 

fokus på.  

 

6.3.2 Eksempler på supplerende oplysninger omkring going concern 

Vi vil i dette afsnit fremhæve og redegøre for udvalgte revisionspåtegninger med supplerende 

oplysninger omkring going concern, som ikke lever på til vores opstillede kriterier. Vi vil 

kommentere på, hvorfor vi har vurderet, at den supplerende oplysning ikke er udarbejdet korrekt, 

herunder fremhæve, hvilke overvejelser vi har gjort os i vores vurdering af de analyserede 

påtegninger.  Det første eksempel på en revisionspåtegning med en supplerende oplysning, som 

vi mener ikke lever op til kriterierne, har vi gengivet i et uddrag nedenfor.  

 

”Supplerende oplysninger 

…Ledelsen har aflagt årsrapporten med forsat drift for øje. Det er en forudsætning herfor, at de 

nødvendige kreditfaciliteter stilles til rådighed for selskabet.”99 

 

Ovenstående påtegning er afgivet af en registreret revisor. Denne supplerende oplysning dumper 

nærmest på samtlige kriterier. Først og fremmest bemærkes det, at ovenstående supplerende 

oplysning er placeret foran konklusionen i revisionspåtegningen. Herudover oplyser revisor i den 

supplerende oplysning nye informationer, som ikke er beskrevet andetsteds i årsrapporten, 

ligesom der som følge heraf ikke henvises til ledelsens redegørelse. Nye informationer skal altid 

gives som et forbehold i stedet for en supplerende oplysning. Endeligt har revisor valgt at 

inddrage den supplerende oplysning i konklusionen. Dette på trods af, at en supplerende 

oplysning aldrig må påvirke konklusionen.  

                                           
99 Regnskab nr. 1263, cvr nr. 26 02 72 84, Hørlyck & Kongsted Maskinfabrik A/S, side 5 



Cand.merc.aud.  Kapitel 6 

17. maj 2010    

    98 

 

Den supplerende oplysning og konklusionen er i direkte strid med erklæringsbekendtgørelsen. 

Det vidner om en revisor, der udviser en total mangel på forståelse af de regulativer, som revisor 

arbejder under. Det er os uforstående, at en uddannet revisor kan ramme så meget ved siden af. 

Ovenstående eksempel viser, at der er ufattelige store udsving i kvaliteten af påtegninger i 

revisionsbranchen.  

 

Det andet eksempel som vi har valgt at fremhæve, er et eksempel på den typiske fejl, som vi har 

konstateret i vores analyse af kvaliteten. 

 

”Supplerende oplysninger 

Årsrapporten er udarbejdet ud fra en going concern betragtning. En afgørende forudsætning 

herfor er, at selskabet får succes med at opnå tilstrækkelig finansiering samt til at videreudvikle 

produktet til kommerciel udnyttelse. På det foreliggende grundlag er det vor vurdering, at 

selskabet vil kunne opnå tilstrækkelig finansiering samt videreudvikle produktet og dermed 

forsætte driften.”100 

 

Ovenstående påtegning er afgivet af en statsautoriseret revisor, der ikke er blandt de 4 store. Vi 

har valgt at fremhæve denne supplerende oplysning, da den er et fint eksempel på de typiske fejl 

vi har konstateret. Det basale krav med placering efter konklusion og ikke have påvirket 

konklusionen er opfyldt her. Disse forhold har generelt været opfyldt gennem de analyserede 

påtegninger. Det der er typisk ved denne supplerende oplysninger er, at der ikke henvises til 

ledelsens redegørelse af usikkerheder. I stedet vælger revisor selv at komme med en redegørelse 

af usikkerhederne. Dette er en klassisk fejl, som vi har konstateret gentagne gange. Dette undrer 

os, da det er et tydeligt krav til en supplerende oplysning, at der ikke skal tilkomme nye 

oplysninger, men blot henlede opmærksomheder på andetsteds givne oplysninger.  

 

En årsag hertil kan være, at revisorer, i strid med erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven, 

benytter sig af supplerende oplysninger som et lille forbehold. Dette er naturligvis ikke 

acceptabelt og er med til at undergrave værdien af revisionspåtegningerne, såfremt det ikke er 

tydeligt, hvornår der er tale om et forbehold.  

 

                                           
100 Regnskab nr. 1324, cvr. nr. 28 29 96 05, Zero Point Software A/S, side 3 
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6.4 Korrekt formulerede revisionspåtegninger med modifikationer 

Afslutningsvis i dette kapitel vil vi fremhæve enkelte af de revisionspåtegninger, som vi gennem 

vores analyse af kvaliteten har vurderet lever op til kravene for revisionspåtegninger med 

modifikationer. Vi vil i det efterfølgende fremhæve udvalgte revisionspåtegninger med forbehold 

og supplerende oplysninger omkring going concern samt redegøre for, hvorfor vi mener, at disse 

påtegninger kvalitetsmæssigt lever op til kravene omkring afgivelse af en modificeret 

revisionspåtegning.  

 

Det første eksempel som vi vil fremhæve, er et eksempel på et forbehold vedrørende ledelsens 

valg af regnskabsprincip.  

 

”Forbehold 

Årsrapporten er aflagt under forudsætning om forsat drift. Selskabet er i væsentlig grad 

afhængig af moderselskabets forsatte eksistens. …. Det er vores opfattelse, at aflæggelse af 

årsrapporten under forudsætning om forsat drift ikke er forsvarlig under hensyntagen til 

selskabets finansielle stilling.”101 

Vi har valgt at fremhæve denne påtegning, da det er vores vurdering, at ovenstående forbehold 

har alle de informationer, som regnskabsbrugeren kan ønske sig. Revisor redegør klart og 

tydeligt for, at selskabets eksistens er afhængig af moderselskabets overlevelse, og oplyser, at 

der er væsentlig usikkerhed forbundet hermed. Forbeholdet er endvidere skrevet i et letlæseligt 

og forståeligt sprog uden mange branche og regnskabstekniske formuleringer. Afslutningsvis gør 

revisor det meget tydeligt, at forbeholdet vedrører ledelsens valg af regnskabsprincip. Revisor 

har som en konsekvens af det angivne forbehold afgivet en afkræftende konklusion, hvilket er 

den korrekte konklusion til denne type forbehold. 

 

Vi har ligeledes valgt at fremhæve yderligere en supplerende oplysning, som efter vores 

vurdering er et godt eksempel på, hvorledes en supplerende oplysning kan formuleres.  

 

”Supplerende oplysninger 

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed 

om selskabets evne til at forsætte driften. Vi henviser til ledelsesberetningen, hvor ledelsen 

redegør for usikkerhed om selskabets evne til at forsætte driften, fordi der er usikkerhed om der 
                                           
101 Regnskab nr. 84, cvr. nr. 18 91 65 09, Fly- og Skibsproviantering ApS, side 3 
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opnås tilsagn om de nødvendige kreditfaciliteter hos bank og leverandører til finansiering af 

driften. Ledelsen bedømmer, at de nødvendige kreditfaciliteter vil blive stillet til rådighed, og 

aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af virksomhedens forsat 

drift.”102 

 

Vi har fremhævet denne supplerende oplysning, da den efter vores vurdering ligeledes lever op 

til de angivne kriterier. Helt efter bogen skriver revisor, at den supplerende oplysning ikke 

påvirker konklusionen, ligesom den er placeret i et særskilt afsnit efter konklusionen. Revisor 

skriver tidligt i den supplerende oplysning, at der er usikkerheder om selskabets evne til at 

forsætte driften. Hermed sikrer revisor, at regnskabsbrugeren bliver gjort opmærksom på 

problemstillingen. Umiddelbart herefter henviser revisor til ledelsens redegørelse for de i 

selskabet konstaterede usikkerheder, der kan påvirke evnen til forsat drift.  

 

Revisor vælger dog herefter at gengive ledelsens redegørelse i den supplerende oplysning. Dette 

er der intet krav om og det vil i alle tilfælde være nok at henvise til ledelsens redegørelse. Det er 

vores vurdering, at det sjældent vil gavne revisor, at gengive ledelsens udtalelser. Gengiver 

revisor ikke den fulde redegørelse, kan dette komme til at virke mangelfuldt. Oplyser revisor 

derimod mere end der er angivet i ledelsens beretning, burde dette i stedet være oplyst i et 

forbehold. Regnskabsbrugeren bør under alle omstændigheder læse hvad ledelsen selv har 

formuleret. Revisor har jo netop valgt at afgive den supplerende oplysning, da revisor er enig 

med ledelsen vedrørende de, i revisionen, konstaterede betydelige usikkerheder vedrørende 

selskabets evne til at forsætte driften. Der er derfor efter vores vurdering ikke behov for at 

gengive ledelsens beskrivelser af usikkerheder i den supplerende oplysning. Dette er dog ikke i 

strid med erklæringsbekendtgørelsen eller anden god revisionsskik. 

 

6.5 Opsummering på kapitel 6 

Vi har i dette kapitel analyseret den kvalitetsmæssige del af revisors påtegningsadfærd. Vi har 

analyseret om revisorerne afgiver forbehold og supplerende oplysning vedrørende going concern 

i overensstemmelse med gældende lovgivning, standarder og øvrig god revisorskik. Vi har 

ligeledes analyseret om revisorerne formår at tilpasse deres revisionskonklusion til den 

modificerede påtegning. Vi har i vores analyse segmenteret revisorerne i kategorierne 
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registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer. De statsautoriserede revisorer er yderligere 

segmenteret i de 4 store og øvrige revisorer. 

 

Vores analyse har vist, at der er fejl i formelle krav til udformningen i 20 % af de afgivne 

forbehold. Denne del af påtegningen er den mindst standardiserede, hvorfor det i høj grad er op 

til revisor selv at udforme og formulere forbeholdet. Dette har naturligvis medført, at der i vores 

analyse er inddraget en del subjektive skøn. Det er dog samlet vores konklusion, at der er plads 

til forbedringer. 

 

Vores kvalitetsmæssige analyse af de supplerende oplysninger har ligeledes vist, at der samlet 

for revisionsbranchen er et uventet højt fejlniveau, da der er konstateret fejl i 17 % af de afgivne 

supplerende oplysninger. Vores analyse har dog vist store udsving mellem de forskellige 

kategorier af revisionsvirksomheder. Statsautoriserede revisorer har samlet et fejlniveau på 6 %, 

hvilket er et acceptabelt og forventeligt niveau. De registrerede revisorer havde derimod fejl i 

hver tredje supplerende oplysning. Efter vores vurdering er dette helt uacceptabelt. Dette vidner 

om, at der generelt for denne kategori af revisorer er behov for, at der sættes ekstra fokus på 

overholdelse af kravene til revisionspåtegningerne. 
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7 Konklusion 

Vi har via vores analyse af påtegningsadfærden i forbindelse med going concern konkluderet 

følgende på vores opstillede problemformulering. 

 

Vi har kunnet konstatere, at der er flere væsentlige områder, som revisor altid bør inddrage i sin 

revision af going concern for at minimere revisionsrisikoen. Det er vores vurdering, at revisor 

skal være særdeles grundig i sin planlægning af revisionen og herunder have ekstra fokus på, at 

kendskabet til selskabet og dennes omgivelser altid er ajourført og fyldestgørende. Yderligere er 

det vores vurdering, at revisor kan opnå stor gavn af en grundig nøgletalsanalyse, hvor revisor 

naturligvis skal have stor opmærksomhed på de anvendte værdiansættelsesmetoder. Endeligt har 

vi vurderet, at revisor kan minimere revisionsrisikoen ved at have et særligt fokus på 

begivenheder efter status. 

 

Vi har i vores analyse, på baggrund af objektive observationer af et selskabs nøgletal, 

konstateret, at 77,7 % af de undersøgte selskaber kunne karakteriseres som kriseramte. Det er 

derfor vores konklusion, at der kan udledes en sammenhæng mellem et selskabs nøgletal, og 

risikoen for at selskabet senere går konkurs. Vi har i vores revision konstateret, at revisorer i 

nogen grad øger andelen af modificerede påtegninger i takt med at nøgletallene viser øgede tegn 

på krise. Det kan derfor konkluderes, at revisorer lægger stor vægt på nøgletallene i deres 

revision af going concern. Det er dog vigtigt, at revisorer ikke udelukkende baserer sin revision 

af going concern herpå. Der er adskillige øvrige faktorer, der har indflydelse på et selskabs evne 

til at fortsætte driften. 

 

Det fremgår af vores analyse, at der for 155 selskaber ud af 291 er afgivet påtegninger uden 

modifikationer vedrørende going concern, hvilket svarer til 53,3 % af vores samlede 

datagrundlag. Andelen af påtegninger uden modifikationer varierer dog væsentligt mellem de 

forskellige kategorier af revisionsvirksomheder. Øvrige statsautoriserede revisorer, de 4 store og 

de registrerede revisorer har i henholdsvis 45,5 %, 51,6 % og 58,3 % af tilfældene afgivet 

påtegninger uden modifikationer for going concern. Dette er efter vores vurdering et helt 

uacceptabelt niveau, som efter vores vurdering ikke udelukkende kan forklares med 

begivenheder opstået efter at revisor har afgivet sin revisionspåtegning. Vi har foretaget 

yderligere analyser af de selskaber, som har påtegninger uden modifikationer. Vi har her 

konstateret, at 115 af disse 155 selskaber havde tabt egenkapitalen og/eller havde underskud i 
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seneste årsrapport. Heraf havde 51 selskaber både tabt deres egenkapital samt et underskud. 

Dette svarer til, at 34 % af det samlede antal selskaber med disse forhold havde fået en påtegning 

uden modifikationer for going concern. Hermed kan vi konkludere, at der for et ud af tre 

selskaber, hvor der efter vores vurdering er tydelige tegn på problemer, er afgivet påtegninger 

uden modifikationer. Dette er efter vores vurdering et overraskende højt antal, som vi betragter 

som et signal om, at der ikke i alle tilfælde afgives modificerede påtegninger i overensstemmelse 

med regulerings intentioner. 

 

Vi har ligeledes som en del af vores analyse foretaget en nøgletalstests af samtlige selskaber for 

herigennem at vurdere, om selskaberne på baggrund heraf kunne klassificeres som kriseramte. 

Vores analyse viste, at der i alt var 226 selskaber, der kunne klassificeres som kriseramte. Heraf 

var der 104 selskaber, svarende til 46 %, der ikke havde en modificeret påtegning vedrørende 

going concern. Dette er efter vores vurdering en overraskende høj andel. Vi valgte herefter at 

analysere de af selskaberne, som havde tabt deres egenkapital. Denne analyse viste, at der for de 

statsautoriserede revisorer og for de registrerede revisorer i henholdsvis 29,7 % og 36,9 % af 

tilfældene var afgivet påtegninger uden modifikationer. Samlet er det igen vores vurdering, at 

dette niveau er langt over hvad der kunne forventes. Specielt for de registrerede revisorer viste 

det sig, at der i alt for mange tilfælde blev afgivet påtegninger uden modifikationer på trods af, at 

der var klare objektive indicier på, at selskaberne var på grænsen til at kunne betragtes som 

going concern. 

 

Vi valgte endvidere at teste, om der kunne konstateres en sammenhæng mellem graden af et 

selskabs krise og andelen af modificerede påtegninger. Denne analyse viste, at der var en klar 

tendens til, at desto større krise selskaberne var i, jo flere modificerede påtegninger blev der 

givet. Dette var som vi havde forventet. Vores analyse viste, at for de allermest kriseramte 

selskaber, var der afgivet modificerede påtegninger vedrørende going concern i 72 % af 

tilfældene, mens der i 28 % var afgivet påtegninger uden modifikationer. Det var overraskende 

for os, at der for hele 28 % af disse selskaber ikke var afgivet en modificeret påtegning 

vedrørende going concern. Vi kan hermed konkludere, at der er revisorer, der uanset hvor 

tydeligt det måtte fremgå at et selskab er i en alvorligt krise, alligevel ikke vælger at oplyse om 

dette i revisionspåtegningen til regnskabsbrugerne. Dette er efter vores vurdering særdeles 

bekymrende. 

Det er konstateret, at de registrerede revisorer i tilfælde af tydeligt indikeret krise i selskaberne, 

afgiver modificerede påtegninger i samme grad som de statsautoriserede revisorer. Gennem 
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vores analyser er det dog konstateret, at de registrerede revisorer bortset herfra er væsentligt 

dårligere til at afgive modificerede påtegninger vedrørende going concern end de 

statsautoriserede revisorer.  

 

Vores analyse har endvidere omfattet de selskaber, hvor der var afgivet modificerede 

påtegninger vedrørende going concern. Her har vi konstateret, at der i 35 % af tilfældene, hvor 

der var afgivet en supplerende oplysning, i stedet burde have været taget et forbehold. Andelen 

af fejl er dog meget skævt fordelt mellem de forskellige kategorier af revisorer. De 

statsautoriserede har samlet afgivet den forkerte form for modificeret påtegning i 26 % af 

tilfældene, mens de registrerede revisorer har gjort dette i hele 48 % af de undersøgte selskaber. 

 

Dette er efter vores vurdering langt over det acceptable niveau, og der bør kunne stilles højere 

forventninger til revisorerne om, at der afgives den korrekte påtegning. Det er konstateret, at 

hovedparten af disse supplerende oplysninger ikke godkendes, da ledelsen har beskrevet 

usikkerhederne utilstrækkeligt. Dette kan i mange tilfælde undre, da årsrapporterne i overvejende 

grad er udarbejdet på revisors brevpapir, og det derfor må antages, at revisor har assisteret med 

udarbejdelsen af ledelsens redegørelse. Det kan frygtes, at revisorer stik imod reguleringens 

intentioner, anvender de supplerende oplysninger som et lille forbehold. Dette er naturligvis helt 

uacceptabelt, såfremt dette er tilfældet. 

 

Det er vores konklusion, at der på baggrund af vores analyse skulle have været afgivet væsentligt 

flere modificerede påtegninger vedrørende going concern end det har været tilfældet. Vi kan 

endvidere konkludere, at der specielt skulle have været givet væsentligt flere modificerede 

påtegninger i de tilfælde, hvor selskaberne har tabt deres egenkapital og nøgletalsanalysen 

ligeledes viste, at selskaberne var i krise. 

 

Vi har endvidere foretaget en analysere af kvaliteten på de afgivne modificerede påtegninger 

vedrørende going concern. Samlet kan vi konkludere, at der bredt set er plads til 

kvalitetsmæssige forbedringer. Vores analyse har dog vist store forskelle mellem de forskellige 

kategorier af revisorer. De 4 store statsautoriserede revisionsfirmaer klarer sig på alle områder 

væsentligt bedre end branchen i øvrigt. De øvrige statsautoriserede revisorer er på alle områder 

efter de 4 store, og der er generelt konstateret væsentligt flere fejl end det var forventet. De 

registrerede revisorer laver klart flest fejl i samtlige kvalitetsmæssige analyser. De forskellige 

analyser viser, at der for registrerede revisorer var fejl i mellem hver anden og tredje påtegning 
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uanset hvilken del af påtegningen vi analyserede på. Dette vidner om en generel lavere kvalitet 

hos de registrerede revisorer end hos de statsautoriserede, og det er derfor vores konklusion, at 

de registrerede revisorer samlet bør iværksætte tiltag således, at de kan mindske den 

kvalitetsmæssige afstand til de statsautoriserede revisorer. 
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8 Perspektivering 

Vi har i vores analyse konstateret, at de registrerede revisorer i lang højere grad end resten af 

revisionsbranchen laver fejl ved afgivelse af supplerende oplysninger.  Vi har endvidere i vores 

analyse af kvaliteten af revisionspåtegninger konkluderet, at de 4 store revisionsfirmaer er 

væsentligt bedre til at udforme modificerede påtegninger end øvrige statsautoriserede revisorer, 

og i særdeleshed i forhold til registrerede revisorer. Det har ikke været muligt for os på baggrund 

af vores datagrundlag at forklare dette nærmere, hvorfor en yderligere analyse af disse forskelle 

mellem de forskellige kategorier af revisionsvirksomheder ville være interessant  

 

Der er tidligere foretaget en tilsvarende analyse af påtegningsadfærden på konkursramte 

selskaber103. Denne analyse var baseret på alle dele af modificerede påtegninger, hvor vores 

analyse udelukkende er baseret på påtegninger med modifikationer for going concern. Vi mener 

dog godt, at vi kan lave en vis sammenligning, da den tidligere analyse var opdelt således, at de 

forskellige former for modifikationer blev analyseret hver for sig. Analysen fra 2006 blev 

foretaget med andre forudsætninger og kriterier end vores analyse, hvorfor vi har valgt kun at 

foretage en sammenligning på konklusionsniveau.  

 

Analysen fra 2006 konkluderede, at de statsautoriserede revisorer lavede væsentligt færre fejl 

end de registrerede revisorer. Dette var både konklusionen for analysen af forbehold og 

supplerende oplysninger. Analysen fra 2006 konkluderede også, at der for branchen som helhed 

var generelle problemer med kvaliteten af påtegningsadfærden. Konklusionen fra 2006 er 

dermed meget i tråd med den af os foretagne analyse og vores konklusion vedrørende kvaliteten 

af påtegningsadfærden. Vi kan derved konstatere, at der reelt ikke har været den store 

kvalitetsmæssige udvikling i revisors påtegningsadfærd i perioden fra 2006 til 2008. 

 

Vi har i sammenlignet vores analyse af kvaliteten af revisionspåtegningerne med en tilsvarende 

analyse lavet tidligere. Vi kunne i denne sammenligning konstatere, at det kvalitetsmæssige 

niveau var for lavt, og at der var plads til forbedringer. Der er efterfølgende sket det, at der i 

revisorloven gældende fra 1. juli 2008 er krav om, at alle godkendte revisorer har pligt til at 

deltage i et passende efteruddannelsesprogram samt kunne dokumenterer at deres faglige viden 

                                           
103 ”En analyse af revisors påtegningsadfærd for selskaber der er erklæret konkurs i 2006”, Line Jørgensen og 

Jimmy Lindstrøm, Kandidatafhandling. 
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løbende holdes opdateret.104 Det vil derfor være interessant, at foretage en tilsvarende analyse 

om et par år, når kravet om efteruddannelse må antages at være fuldt implementeret. Det må 

forventes at kravet om tvungen efteruddannelse vil højne fagligheden hos mange revisorer, og 

derfor medføre, at der i fremtiden vil blive lavet væsentligt færre fejl i såvel revisionen som i 

påtegningerne. 

 

Vi ved, at alle 291 selskaber i vores datagrundlag er gået konkurs indenfor de første 12 måneder 

efter statusdagen, men vi kender ikke årsagen hertil. I 155 af tilfældene har revisor ikke afgivet 

en modificeret påtegning, hvilket vi, set i bakspejlet, synes er mange. Vi mener derfor, at det 

kunne være interessant at lave en analyse på baggrund af disse 155 selskaber der går på, hvorfor 

revisor valgte ikke at udarbejde en modificeret påtegning på regnskabet. Det ville være 

interessant at udarbejde et interview eller spørgeskema til de pågældende revisorer, men det er 

dog ikke sikkert, at alle nødvendigvis ville svare på et sådant. Vi formoder, at en del af 

regnskaberne uden en modificeret påtegning skyldes, at revisor ikke på afgivelsestidspunktet 

havde kendskab eller kunne vide noget omkring efterfølgende begivenheder. Der ville dog nok 

også være revisorer, som ikke har ment, at det var nødvendigt med en supplerende oplysning 

eller et forbehold på det tidspunkt. Set i bakspejlet har disse revisorer nok taget fejl i deres 

vurdering. 

 

 

 

                                           
104 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (revisorloven), § 4. 
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10 Bilagsoversigt 

Bilag 1 - CD-rom med analyseark samt samtlige 291 analyserede årsrapporter 

Bilag 2 - Grafer over statistiske sammenhænge mellem Z-værdi og andel af påtegninger 

Bilag 3 - Analyseark over om supplerende oplysning skulle have været et forbehold 

Bilag 4 - Analyseark af afgivne forbehold for going concern 

Bilag 5 - Analyseark af afgivne supplerende oplysninger vedrørende going concern 

 



Bilag 1

CVR nummer Selskabsform Dekretdato Dato seneste 
årsrapport

Dage mellem 
rev/konkurs Periode til konkurs Revisor Revisortype Going Concern modifikationer Andre modifikationer

10082498 ApS 24-06-2009 30-06-2008 354 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
10158109 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
10158419 ApS 13-06-2009 30-06-2008 343 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
10364345 ApS 30-06-2009 30-06-2008 360 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
10511631 ApS 03-06-2009 30-06-2008 333 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
10658896 ApS 29-08-2009 31-12-2008 239 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
11747000 ApS 18-08-2009 31-12-2008 228 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 3 suplerende
12428782 ApS 29-08-2009 31-12-2008 239 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
12615388 ApS 02-07-2009 31-12-2008 182 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
13706670 ApS 31-07-2009 31-12-2008 210 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 2 forbehold + supl
13790531 ApS 15-07-2009 30-09-2008 285 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
15081872 ApS 11-08-2009 31-12-2008 221 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
16920088 ApS 08-08-2009 30-09-2008 308 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
17011472 ApS 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
17260081 ApS 15-08-2009 30-09-2008 315 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
17750984 ApS 26-06-2009 30-06-2008 356 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 1 forbehold
18252988 ApS 24-07-2009 31-12-2008 204 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
18916509 ApS 26-06-2009 30-06-2008 356 4. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
18940507 ApS 04-08-2009 30-09-2008 304 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
20042044 ApS 20-06-2009 30-09-2008 260 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
20418532 ApS 05-08-2009 30-09-2008 305 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 2 forbehold + supl
20612940 ApS 08-09-2009 31-12-2008 248 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
20603402 ApS 08-08-2009 31-12-2008 218 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
20756144 ApS 04-06-2009 30-09-2008 244 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 1 forbehold
20860936 ApS 04-06-2009 30-09-2008 244 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
20942088 ApS 07-08-2009 30-09-2008 307 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
21552135 ApS 22-08-2009 31-12-2008 232 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
24223868 ApS 23-09-2009 31-12-2008 263 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
24993949 ApS 28-07-2009 30-09-2008 298 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
25083121 ApS 08-08-2009 31-12-2008 218 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
25198298 ApS 01-09-2009 31-12-2008 241 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
25365526 ApS 11-06-2009 30-06-2008 341 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
25387961 ApS 12-06-2009 30-06-2008 342 4. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
25482654 ApS 31-07-2009 31-12-2008 210 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
25692942 ApS 29-08-2009 31-12-2008 239 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
25936132 ApS 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
25974247 ApS 11-07-2009 30-09-2008 281 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
25976428 ApS 19-06-2009 30-06-2008 349 4. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
26059216 ApS 29-08-2009 30-09-2008 329 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
26102669 ApS 10-09-2009 30-09-2008 340 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
26168228 ApS 25-08-2009 31-12-2008 235 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
26288789 ApS 29-08-2009 31-12-2008 239 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
26312604 ApS 12-06-2009 31-12-2008 162 2. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
26382955 ApS 03-06-2009 30-06-2008 333 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
26458862 ApS 26-06-2009 30-09-2008 266 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
26591937 ApS 15-09-2009 30-09-2008 345 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
26672546 ApS 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 3 suplerende
26680395 ApS 29-09-2009 31-12-2008 269 3. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 1 forbehold
26686326 ApS 01-07-2009 30-09-2008 271 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
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26831040 ApS 20-08-2009 31-12-2008 230 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
26834562 ApS 12-09-2009 30-09-2008 342 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
26890128 ApS 12-09-2009 31-12-2008 252 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
26926297 ApS 21-07-2009 30-09-2008 291 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
26996694 ApS 09-06-2009 30-06-2008 339 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
26997763 ApS 18-06-2009 30-06-2008 348 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
27047475 ApS 13-08-2009 31-12-2008 223 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 1 forbehold
27074472 ApS 22-08-2009 31-12-2008 232 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 2 forbehold + supl
27159907 ApS 05-08-2009 31-12-2008 215 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 2 forbehold + supl
27166725 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
27223907 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
27223923 ApS 08-08-2009 31-12-2008 218 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
27233619 ApS 15-08-2009 30-09-2008 315 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
27318886 ApS 07-08-2009 30-09-2008 307 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 2 forbehold + supl
27350518 ApS 08-07-2009 31-12-2008 188 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
27381030 ApS 03-09-2009 31-12-2008 243 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
27405800 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 2 forbehold + supl
27477674 ApS 26-08-2009 31-12-2008 236 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
27483437 ApS 11-07-2009 31-12-2008 191 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 3 suplerende
27523927 ApS 21-07-2009 31-12-2008 201 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
27527612 ApS 11-09-2009 31-12-2008 251 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 1 forbehold
27601669 ApS 22-09-2009 31-12-2008 262 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
27640206 ApS 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
27677770 ApS 10-07-2009 30-09-2008 280 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
27710158 ApS 04-09-2009 30-09-2008 334 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
27736726 ApS 08-08-2009 31-12-2008 218 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
27918638 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
27929591 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
28098456 ApS 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28119704 ApS 01-07-2009 30-09-2008 271 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
28128908 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 3 suplerende
28146205 ApS 06-08-2009 31-12-2008 216 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28146841 ApS 01-08-2009 31-12-2008 211 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 3 suplerende
28153643 ApS 13-06-2009 30-09-2008 253 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
28283652 ApS 22-08-2009 31-12-2008 232 3. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
28308353 ApS 25-09-2009 31-12-2008 265 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 1 forbehold
28316291 ApS 26-06-2009 30-06-2008 356 4. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 3 suplerende
28321678 ApS 25-08-2009 31-12-2008 235 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28333277 ApS 11-09-2009 30-09-2008 341 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28493363 ApS 19-09-2009 31-12-2008 259 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
28504055 ApS 13-06-2009 31-08-2008 283 4. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 2 forbehold + supl
28512570 ApS 05-09-2009 30-09-2008 335 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 2 forbehold + supl
28514824 ApS 16-06-2009 30-06-2008 346 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
28654537 ApS 04-07-2009 30-09-2008 274 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
28656815 ApS 11-09-2009 31-12-2008 251 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28657927 ApS 08-09-2009 31-12-2008 248 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
28668473 ApS 11-06-2009 30-06-2008 341 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28681372 ApS 18-07-2009 30-09-2008 288 4. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
28681992 ApS 10-09-2009 31-12-2008 250 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
28697732 ApS 16-06-2009 31-12-2008 166 2. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28698550 ApS 05-09-2009 31-12-2008 245 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
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28702469 ApS 04-06-2009 30-06-2008 334 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
28712251 ApS 29-09-2009 30-09-2008 359 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
28889127 ApS 18-06-2009 30-06-2008 348 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
28891024 ApS 26-09-2009 31-12-2008 266 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
28903812 ApS 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
29131562 ApS 02-09-2009 31-12-2008 242 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29137390 ApS 21-08-2009 31-12-2008 231 3. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29142440 ApS 21-08-2009 31-12-2008 231 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29149429 ApS 01-09-2009 31-12-2008 241 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
29167133 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
29213976 ApS 21-08-2009 31-12-2008 231 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29215227 ApS 11-07-2009 31-12-2008 191 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
29239894 ApS 11-09-2009 31-12-2008 251 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
29316384 ApS 09-06-2009 30-06-2008 339 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29317909 ApS 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 2 forbehold + supl
29393303 ApS 05-06-2009 30-06-2008 335 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 3 suplerende
29402868 ApS 12-09-2009 31-12-2008 252 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 2 forbehold + supl
29428603 ApS 17-09-2009 31-12-2008 257 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 4 Ingen
29442444 ApS 04-06-2009 30-09-2008 244 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
29517835 ApS 03-06-2009 31-12-2008 153 2. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29525498 ApS 29-07-2009 31-12-2008 209 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
29526869 ApS 01-07-2009 31-12-2008 181 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
29537682 ApS 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29617945 ApS 09-07-2009 30-09-2008 279 4. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29622523 ApS 19-09-2009 30-09-2008 349 4. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
29623864 ApS 02-07-2009 31-12-2008 182 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29686262 ApS 25-06-2009 30-06-2008 355 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29687374 ApS 20-06-2009 30-09-2008 260 3. kvartal Registreret Andre 2 Forbehold + Supl 2 forbehold + supl
29688494 ApS 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
29695261 ApS 25-06-2009 30-09-2008 265 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29695822 ApS 22-09-2009 31-12-2008 262 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29773203 ApS 04-07-2009 30-09-2008 274 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29795517 ApS 22-08-2009 30-09-2008 322 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29798079 ApS 25-08-2009 31-12-2008 235 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29798168 ApS 25-08-2009 31-12-2008 235 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29808694 ApS 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 2 forbehold + supl
29832048 ApS 17-06-2009 30-06-2008 347 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 2 forbehold + supl
29852294 ApS 28-07-2009 31-12-2008 208 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29914923 ApS 18-09-2009 30-09-2008 348 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
29940835 ApS 05-08-2009 30-09-2008 305 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 3 suplerende
29971064 ApS 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
29972338 ApS 30-09-2009 30-09-2008 360 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
30066766 ApS 19-06-2009 31-12-2008 169 2. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
30072626 ApS 26-08-2009 30-09-2008 326 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30082796 ApS 28-08-2009 31-12-2008 238 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
30194446 ApS 26-06-2009 30-06-2008 356 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30234162 ApS 04-07-2009 30-09-2008 274 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
30276434 ApS 25-09-2009 31-12-2008 265 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 1 forbehold
30279492 ApS 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
30345657 ApS 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30346270 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
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30352432 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30360656 ApS 02-07-2009 31-12-2008 182 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
30491955 ApS 21-08-2009 30-09-2008 321 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
30498437 ApS 04-06-2009 30-06-2008 334 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 1 forbehold
30501675 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
30501764 ApS 26-09-2009 30-09-2008 356 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30502221 ApS 15-09-2009 31-12-2008 255 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
30503511 ApS 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 2 forbehold + supl
30512995 ApS 05-09-2009 31-12-2008 245 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
30513207 ApS 05-09-2009 31-12-2008 245 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
30527941 ApS 15-07-2009 31-12-2008 195 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
30528409 ApS 17-09-2009 31-12-2008 257 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
30540808 ApS 10-07-2009 30-09-2008 280 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
30541421 ApS 10-09-2009 31-12-2008 250 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
30592328 ApS 03-07-2009 31-12-2008 183 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
30592999 ApS 25-06-2009 30-09-2008 265 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
30694279 ApS 15-07-2009 31-12-2008 195 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
30811755 ApS 19-08-2009 30-09-2008 319 4. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 3 suplerende
30812751 ApS 14-08-2009 31-12-2008 224 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
30818938 ApS 19-06-2009 31-12-2008 169 2. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
30828275 ApS 05-06-2009 31-12-2008 155 2. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
30917227 ApS 13-06-2009 30-06-2008 343 4. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 3 suplerende
31048680 ApS 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
31056071 ApS 25-09-2009 31-12-2008 265 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
31067170 ApS 06-06-2009 30-09-2008 246 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
31151546 ApS 08-09-2009 30-09-2008 338 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
31181895 ApS 08-07-2009 30-09-2008 278 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
31259924 ApS 16-07-2009 30-09-2008 286 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
31266807 ApS 26-08-2009 31-12-2008 236 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
31271118 ApS 26-06-2009 31-12-2008 176 2. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 1 forbehold
31286344 ApS 07-08-2009 31-12-2008 217 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
31299977 ApS 14-07-2009 31-12-2008 194 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
31416841 ApS 30-07-2009 31-12-2008 210 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
31501407 ApS 11-09-2009 31-12-2008 251 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
31576652 ApS 31-07-2009 31-12-2008 210 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
31599806 ApS 12-09-2009 31-12-2008 252 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 1 forbehold
31634423 ApS 26-09-2009 31-12-2008 266 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
66215113 ApS 22-08-2009 30-06-2009 52 1. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
75156928 ApS 14-07-2009 31-12-2008 194 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 4 Ingen
78809418 ApS 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
85925512 ApS 16-09-2009 30-09-2008 346 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
87327019 ApS 12-09-2009 31-12-2008 252 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
10080185 A/S 15-07-2009 31-12-2008 195 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
10081262 A/S 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
11159435 A/S 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
11290639 A/S 18-08-2009 31-12-2008 228 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 3 suplerende
11983200 A/S 20-06-2009 30-06-2008 350 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
11988571 A/S 26-06-2009 30-06-2008 356 4. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
12986408 A/S 07-08-2009 30-09-2008 307 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
13640777 A/S 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 2 forbehold + supl
16417386 A/S 15-07-2009 30-09-2008 285 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
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16929441 A/S 07-07-2009 31-12-2008 187 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
16993549 A/S 14-07-2009 30-09-2008 284 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
17780484 A/S 18-08-2009 31-10-2008 288 4. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 1 forbehold
18034549 A/S 24-07-2009 31-12-2008 204 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
19272672 A/S 28-07-2009 30-09-2008 298 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
19320197 A/S 18-06-2009 31-12-2008 168 2. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 4 Ingen
19363406 A/S 08-09-2009 30-09-2008 338 4. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 3 suplerende
19435997 A/S 18-07-2009 31-08-2008 318 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
19900673 A/S 16-09-2009 30-09-2008 346 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 1 forbehold
20042397 A/S 07-08-2009 30-09-2008 307 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
20254300 A/S 08-09-2009 31-12-2008 248 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
20608005 A/S 19-06-2009 30-06-2008 349 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
20940301 A/S 17-09-2009 31-12-2008 257 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
21637092 A/S 13-06-2009 30-09-2008 253 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
21688096 A/S 24-06-2009 30-06-2008 354 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
21859478 A/S 13-06-2009 30-09-2008 253 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 2 forbehold + supl
24207692 A/S 28-08-2009 31-12-2008 238 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
24211436 A/S 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Statsaut Andre 1 Forbehold 1 forbehold
24236315 A/S 19-09-2009 30-09-2008 349 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
25175778 A/S 18-09-2009 31-12-2008 258 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
25282787 A/S 22-08-2009 30-09-2008 322 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
25849302 A/S 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
26027284 A/S 23-06-2009 30-09-2008 263 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
26046955 A/S 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 2 forbehold + supl
26070058 A/S 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 3 suplerende
26402476 A/S 22-09-2009 31-12-2008 262 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 3 suplerende
26432294 A/S 27-06-2009 30-06-2008 357 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
26624053 A/S 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
26813956 A/S 04-06-2009 30-09-2008 244 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
26881277 A/S 07-07-2009 31-12-2008 187 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
27226663 A/S 18-09-2009 31-12-2008 258 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 4 Ingen
27242057 A/S 11-08-2009 31-12-2008 221 3. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 4 Ingen
27264263 A/S 27-08-2009 31-12-2008 237 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
27396534 A/S 30-09-2009 30-09-2008 360 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
27649483 A/S 27-06-2009 31-12-2008 177 2. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
27650392 A/S 27-06-2009 31-12-2008 177 2. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
27760953 A/S 24-09-2009 31-12-2008 264 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
27761593 A/S 23-09-2009 31-12-2008 263 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
27928625 A/S 12-08-2009 30-09-2008 312 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28144474 A/S 15-08-2009 30-09-2008 315 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
28145160 A/S 24-09-2009 30-09-2008 354 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
28299605 A/S 15-08-2009 31-12-2008 225 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28332351 A/S 15-09-2009 31-12-2008 255 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
28481004 A/S 30-06-2009 31-12-2008 180 2. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
28505337 A/S 12-08-2009 31-12-2008 222 3. kvartal Registreret Andre 1 Forbehold 4 Ingen
28656211 A/S 05-08-2009 31-12-2008 215 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
28674090 A/S 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28676425 A/S 23-09-2009 31-12-2008 263 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
28680287 A/S 17-06-2009 30-06-2008 347 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
28685521 A/S 04-08-2009 31-12-2008 214 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
28844344 A/S 28-08-2009 31-12-2008 238 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
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28850778 A/S 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
29176701 A/S 04-09-2009 31-12-2008 244 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
29210128 A/S 11-06-2009 30-06-2008 341 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
29210136 A/S 11-06-2009 30-06-2008 341 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
29301514 A/S 16-06-2009 30-09-2008 256 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 3 suplerende
29327874 A/S 15-07-2009 31-12-2008 195 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29411506 A/S 11-09-2009 30-09-2008 341 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
29635188 A/S 26-09-2009 31-12-2008 266 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 3 suplerende
29779384 A/S 04-06-2009 30-09-2008 244 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 3 suplerende
29824797 A/S 26-06-2009 31-12-2008 176 2. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
29842531 A/S 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
29922853 A/S 19-09-2009 30-09-2008 349 4. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
30346904 A/S 03-09-2009 31-12-2008 243 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30560396 A/S 15-09-2009 31-12-2008 255 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
30582756 A/S 10-09-2009 30-09-2008 340 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
30700279 A/S 19-08-2009 31-12-2008 229 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
30724046 A/S 21-07-2009 30-09-2008 291 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
30833554 A/S 15-07-2009 31-12-2008 195 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
30835700 A/S 09-07-2009 31-12-2008 189 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 4 Ingen
31175445 A/S 12-06-2009 30-09-2008 252 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
31250382 A/S 01-09-2009 30-09-2008 331 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
31268222 A/S 11-06-2009 30-06-2008 341 4. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
31274893 A/S 10-06-2009 30-09-2008 250 3. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
31284643 A/S 26-09-2009 31-12-2008 266 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
31329647 A/S 26-09-2009 31-12-2008 266 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
31491789 A/S 17-09-2009 31-12-2008 257 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
41368918 A/S 27-06-2009 31-12-2008 177 2. kvartal Statsaut 4 store 3 Supplerende 4 Ingen
42157813 A/S 26-09-2009 30-09-2008 356 4. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 4 Ingen
43206915 A/S 18-06-2009 30-06-2008 348 4. kvartal Registreret Andre 4 Ingen 4 Ingen
43689711 A/S 25-06-2009 31-12-2008 175 2. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
46430115 A/S 16-09-2009 31-12-2008 256 3. kvartal Registreret Andre 3 Supplerende 3 suplerende
46595513 A/S 15-08-2009 31-12-2008 225 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 4 Ingen
53633617 A/S 22-07-2009 31-12-2008 202 3. kvartal Statsaut 4 store 1 Forbehold 1 forbehold
60762112 A/S 08-09-2009 31-12-2008 248 3. kvartal Statsaut 4 store 4 Ingen 3 suplerende
70625210 A/S 25-08-2009 31-12-2008 235 3. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
71313417 A/S 02-09-2009 31-12-2008 242 3. kvartal Fravalgt revisionEj revisor 4 Ingen 4 Ingen
81305110 A/S 16-07-2009 31-12-2008 196 3. kvartal Statsaut Andre 3 Supplerende 4 Ingen
84542113 A/S 04-09-2009 30-09-2008 334 4. kvartal Statsaut Andre 4 Ingen 4 Ingen
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Regnskabsklas
se

Resultat før skat i 
kr

Resultat før 
renter i kr Renteudgifter Årets 

resultat Omsætningsaktiver Aktiver i alt i 
kr

Overført 
overskud

Egenkapital i 
kr

Kortfristet 
gæld Resultat Egenkapi

tal Nr Fordeling i %

B (609.487) (574.927) (43.378) (462.923) 1.258.746 1.637.436 70.920 270.920 1.229.910 Negativt Positiv 15 0,34
B (898.890) (798.676) (100.214) (674.890) 921.807 1.075.808 (1.424.075) (1.224.075) 2.234.026 Negativt Negativ 26 0,34
B (547.115) (273.646) (278.645) (521.865) 4.445.769 5.083.636 217.052 542.052 4.240.383 Negativt Positiv 27 0,34
B 33.856 67.490 (36.998) 49.941 825.518 1.156.462 (76.332) 123.668 1.032.794 Positivt Positiv 32 0,34
B (11.588.179) (11.640.524) (3.445.635) (12.149.929) 21.323.495 45.291.387 (11.487.101) (8.487.101) 53.778.488 Negativt Negativ 33 0,34
B (2.159.104) (332.341) (101.175) (2.306.811) 1.087.016 1.087.016 (989.178) (864.178) 543.077 Negativt Negativ 34 0,34
B (1.660.287) (1.634.186) (31.332) (1.266.487) 1.074.470 1.222.623 (751.830) (551.830) 1.622.210 Negativt Negativ 41 0,34
B (121.924) (12.605) (123.777) (121.924) 251.881 251.881 (157.673) (32.673) 284.554 Negativt Negativ 44 0,34
B (309.984) (277.600) (40.798) (25.784) 377.376 567.141 (268.743) (114.068) 578.214 Negativt Negativ 45 0,34
B (939.661) (839.727) (99.959) (706.496) 381.349 381.349 (2.024.688) (1.899.688) 2.281.037 Negativt Negativ 50 0,34
C (838.038) 3.571.516 (4.538.819) (939.079) 30.163.702 103.257.514 13.535.779 14.035.779 38.695.090 Negativt Positiv 51 0,34
B (44.860.756) (12.278.153) (2.428.680) (44.860.756) 78.057.767 79.168.768 (27.428.322) (26.806.731) 35.980.951 Negativt Negativ 59 0,34
B (558.661) (420.551) (146.421) (645.531) 2.803.276 3.469.349 (919.076) (683.806) 4.153.155 Negativt Negativ 71 0,34
B (1.928.570) (1.193.832) (760.530) (1.463.870) 2.197.742 12.795.919 (1.594.123) 1.048.997 2.787.597 Negativt Positiv 74 0,34
B (392.270) (27.731) (376.594) (392.270) 5.405.920 5.405.920 (354.213) (229.213) 5.635.133 Negativt Negativ 75 0,34
B (46.274) (25.683) (20.591) (46.274) 715.571 762.571 381.398 581.398 181.173 Negativt Positiv 76 0,34
B (32.625.709) 3.339.140 (35.967.235) (32.625.709) 19.426.531 496.100.413 (14.243.964) (11.743.964) 42.278.722 Negativt Negativ 79 0,34
B (31.539) (53.853) (7.500) (25.118) 3.713.851 3.713.851 377.066 577.066 3.136.785 Negativt Positiv 84 0,34
B (253.094) (222.350) (30.744) (190.119) 871.809 1.164.134 77.029 277.029 887.105 Negativt Positiv 86 0,34
B (304.379) (43.318) (264.629) (54.351) 1.416.539 5.280.344 165.506 290.506 3.055.728 Negativt Positiv 101 0,34
B (895.943) (809.527) (87.303) (895.943) 513.481 1.858.212 (1.480.321) (1.354.321) 3.212.533 Negativt Negativ 105 0,34
B (711.802) (248.820) (463.047) (534.171) 25.180.127 7.058.811 222.429 347.429 5.551.830 Negativt Positiv 106 0,34
B (2.125.406) (4.800) 0 (2.125.406) 742 7.430.856 (2.688.176) 5.136.938 2.293.918 Negativt Positiv 107 0,34
B 158.654 (2.527) (8.280) 135.587 2.797.307 3.306.993 1.511.803 1.489.209 1.809.465 Positivt Positiv 109 0,34
B (418.635) (448.051) (28.181) (418.635) 188.178 213.925 (469.043) (344.043) 557.968 Negativt Negativ 111 0,34
B (9.646) 15.703 (26.192) (7.966) 467.523 915.849 35.733 160.733 403.715 Negativt Positiv 113 0,34
B (44.290) (12.000) (248.570) (44.290) 21.096 5.093.044 310.430 1.280.133 2.312.911 Negativt Positiv 119 0,34
B (384.648) (310.381) (74.272) (384.648) 140.393 1.081.518 (1.117.738) (197.738) 1.279.256 Negativt Negativ 128 0,34
B (1.173.111) (438.673) (734.438) (1.239.393) 10.543.525 10.562.858 (1.385.088) (1.260.088) 1.128.946 Negativt Negativ 135 0,34
B (1.758.265) 342.533 (2.100.798) (1.948.265) 8.692.915 63.774.371 (8.476.397) 5.481.849 3.030.072 Negativt Positiv 138 0,34
B 427.647 376.326 (2.172) 320.218 1.329.964 1.329.964 449.525 574.525 755.439 Positivt Positiv 142 0,34
B (124.449) 249.310 (373.831) (289.049) 1.704.596 8.078.779 385.516 575.516 7.394.163 Negativt Positiv 152 0,34
B (173.465) (158.733) (85.290) (1.968.853) 1.868.215 1.868.215 (495.274) (370.274) 2.238.489 Negativt Negativ 155 0,34
B (670.600) (677.538) (2.657) (506.463) 673.732 1.014.684 9.732 179.732 834.952 Negativt Positiv 157 0,34
B 52.370 105.966 (53.641) 52.472 306.241 348.079 (296.303) (171.303) 486.002 Positivt Negativ 170 0,34
B (401.374) (231.225) (150.689) (401.374) 1.007.109 2.526.901 (493.220) (368.220) 1.710.320 Negativt Negativ 183 0,34
B (1.978.292) (1.616.683) (364.826) (1.982.573) 1.999.810 2.104.786 (2.640.261) (2.515.261) 4.498.770 Negativt Negativ 184 0,34
B (1.438.486) (794.207) (644.877) (1.529.886) 7.924.218 8.163.868 (1.066.860) (941.860) 8.443.141 Negativt Negativ 185 0,34
B (589.654) (477.489) (112.165) (449.464) 2.217.652 2.797.123 429.786 554.786 2.026.770 Negativt Positiv 190 0,34
B (129.706) (113.287) (16.599) (129.706) 250.448 343.071 (418.440) (293.440) 636.511 Negativt Negativ 193 0,34
B (158.468.646) (33.064) (9.233.734) ########## 20.251.350 20.251.350 (85.273.115) (84.874.115) 105.125.465 Negativt Negativ 196 0,34
B 937.153 1.091.618 (154.493) 688.364 1.658.985 1.832.444 343.477 468.477 1.363.967 Positivt Positiv 208 0,34
B (81.721) 9.270 (105.813) (81.721) 552.850 759.548 (509.502) (384.502) 1.144.050 Negativt Negativ 210 0,34
B (428.567) (358.195) (70.372) (428.567) 343.584 392.833 (1.087.228) (962.228) 1.355.061 Negativt Negativ 215 0,34
B 15.205 286.004 (497.165) (80.474) 2.537.164 5.142.337 448.932 573.932 4.491.992 Negativt Positiv 217 0,34
B (98.276) (68.367) (32.236) (98.276) 571.159 622.715 43.478 168.478 210.252 Negativt Positiv 223 0,34
B (9.748.062) (3.829.223) (1.608.673) (8.558.403) 13.236.973 14.162.073 (8.444.218) (8.319.218) 22.481.291 Negativt Negativ 231 0,34
B (137.069) 22.145 (193.989) (137.069) 3.238.796 3.404.965 805.892 930.892 2.414.542 Negativt Positiv 233 0,34
B (868.883) (666.372) (213.384) (1.112.893) 371.817 449.123 (1.815.757) (1.690.757) 2.139.880 Negativt Negativ 235 0,34
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B 0 0 0 0 197.869 197.869 72.869 197.869 0 Positivt Positiv 245 0,34
B (200.896) (40.859) (49.832) (151.804) 749.791 1.686.305 (203.584) (78.584) 1.764.889 Negativt Negativ 246 0,34
B 204.742 368.060 (233.691) 130.665 2.085.723 3.447.147 3.991 128.991 2.251.145 Positivt Positiv 251 0,34
B 291.551 351.450 (60.329) 261.876 1.487.495 1.805.345 22.867 151.447 1.510.426 Positivt Positiv 255 0,34
B (1.956.493) (1.842.443) (119.601) (1.471.285) 1.791.765 1.977.248 (1.245.265) (1.120.265) 3.097.513 Negativt Negativ 263 0,34
B (2.475.003) (2.269.708) (301.025) (2.433.629) 3.650.137 3.688.695 (2.035.085) (1.835.085) 5.523.780 Negativt Negativ 265 0,34
B (1.706.128) (1.650.878) (128.120) (1.301.843) 2.473.476 3.198.191 (516.157) (391.157) 3.589.348 Negativt Negativ 274 0,34
B 443.684 541.193 (102.718) 443.684 843.093 935.447 (703.950) (551.896) 1.487.343 Positivt Negativ 275 0,34
B (5.657.173) (5.309.021) (499.131) (6.478.715) 3.081.506 3.179.779 (8.120.325) (7.994.325) 7.399.888 Negativt Negativ 279 0,34
B 108.177 409.147 (300.970) 108.177 12.017.396 12.017.396 (1.330.104) (1.205.104) 4.654.012 Positivt Negativ 280 0,34
B (351.634) (42.558) (309.076) (351.634) 9.061.906 9.061.906 620.718 745.718 841.459 Negativt Positiv 286 0,34
B (1.511.013) 1.112.938 (2.623.951) (1.511.013) 0 57.864.200 (3.025.673) (2.900.673) 5.989.873 Negativt Negativ 287 0,34
B (152.823) (57.572) (99.235) (152.823) 1.826.145 1.826.145 (135.216) (10.216) 1.836.361 Negativt Negativ 288 0,34
B (305.947) (227.481) (78.466) (325.341) 862.809 1.023.392 (415.954) (290.954) 1.239.153 Negativt Negativ 296 0,34
B (83.018) 3.750 (86.000) (67.328) 144.697 144.697 15.575 140.575 4.122 Negativt Positiv 301 0,34
B 533.716 663.914 (130.209) 533.716 2.133.318 2.509.593 (665.212) (540.212) 2.863.166 Positivt Negativ 304 0,34
B (628.608) (616.657) (12.035) (628.608) 1.992.840 2.161.968 (1.261.244) (1.136.244) 3.279.462 Negativt Negativ 307 0,34
B (1.113.162) (616.768) (225.454) (1.109.713) 273.773 705.348 (2.116.151) (1.990.151) 2.695.499 Negativt Negativ 312 0,34
B (3.508.136) (3.305.082) (215.593) (3.617.527) 2.113.177 2.479.330 (3.892.294) (3.767.294) 5.806.310 Negativt Negativ 313 0,34
B (262.750) 8.935 (2) (267.150) 622.810 781.352 96.562 221.562 559.790 Negativt Positiv 319 0,34
B (5.442.567) 1.821.921 (7.739.273) (4.467.077) 91.206.674 91.206.674 2.206.151 2.381.151 88.551.617 Negativt Positiv 322 0,34
B (1.080.119) (1.044.829) (35.290) (810.138) 1.592.237 2.444.370 (1.579.980) (1.454.980) 3.899.350 Negativt Negativ 330 0,34
B (54.408) 19.371 (73.779) (40.806) 13.602 13.602 (1.611.600) (1.486.600) 1.500.202 Negativt Negativ 341 0,34
B (80.354) (75.415) (5.405) (68.064) 432.408 512.448 (108.548) 16.452 495.996 Negativt Positiv 348 0,34
B (24.104) (24.182) (10.017) (18.279) 985.505 985.505 30.130 155.130 830.375 Negativt Positiv 350 0,34
B (188.383.674) (179.715.069) (8.701.590) ########## 11.479.098 12.540.825 (144.623.761) (144.498.761) 155.683.671 Negativt Negativ 353 0,34
B (1.822.169) (75.376) (1.746.793) (1.822.169) 1.478.732 46.640.126 (13.976.326) (805.110) 2.150.277 Negativt Negativ 364 0,34
B 0 0 0 0 448.572 448.572 (21.634) 103.366 345.206 Positivt Positiv 370 0,34
B 125.069 183.055 (57.986) 91.069 1.551.407 1.851.607 18.398 143.398 1.708.209 Positivt Positiv 385 0,34
B (542.368) (141.821) (400.747) (407.121) 1.457.087 6.641.428 (637.685) (392.685) 2.835.295 Negativt Negativ 399 0,34
B (2.262.599) (2.233.574) (95.375) (169.642) 458.120 458.120 (6.007.396) (5.882.396) 6.340.516 Negativt Negativ 404 0,34
B (445.039) (437.948) (17.032) (334.089) 1.062.181 1.062.181 178.104 303.104 759.077 Negativt Positiv 409 0,34
B (257.169) (203.838) (55.231) (257.169) 37.036 59.536 (840.639) (715.639) 775.175 Negativt Negativ 410 0,34
B (241.269) 371.573 (690.380) (241.269) 2.665.159 5.245.954 (1.095.515) (974.515) 3.703.469 Negativt Negativ 413 0,34
B (361.080) (315.402) (45.677) (301.562) 865.226 1.055.006 (261.138) (136.138) 1.191.144 Negativt Negativ 416 0,34
B (1.383.439) (1.192.564) (217.543) (1.045.267) 4.629.822 5.147.042 (585.483) (460.483) 5.494.786 Negativt Negativ 426 0,34
B 371.932 341.740 (90.309) 276.932 2.190.302 2.190.302 206.237 331.237 1.203.742 Positivt Positiv 429 0,34
B (1.400.807) (1.268.524) (133.292) (1.539.775) 525.930 719.945 (1.571.876) (1.446.876) 2.166.821 Negativt Negativ 430 0,34
B 421.586 512.397 (253.280) 314.060 13.544.551 13.953.573 1.772.627 1.897.627 12.055.946 Positivt Positiv 436 0,34
B (456.539) (502.896) (6.366) (352.539) 2.116.706 2.262.576 (4.997.801) (4.592.009) 6.838.235 Negativt Negativ 444 0,34
B (150.988) (84.727) (66.261) (150.988) 194.687 1.033.820 (451.146) (326.146) 714.720 Negativt Negativ 448 0,34
B (834.849) 7.812 (862.246) (774.849) 12.729.159 13.560.980 (646.121) (521.121) 14.082.101 Negativt Negativ 455 0,34
B (456.297) (454.352) (1.945) (456.297) 93.128 93.128 (859.225) (734.225) 827.352 Negativt Negativ 457 0,34
B 671.464 674.705 (18.058) 462.885 1.718.038 1.744.283 516.612 641.612 888.696 Positivt Positiv 463 0,34
B (1.927.016) (1.761.696) (54.805) (1.936.716) 641.175 641.175 (1.974.781) (1.659.781) 800.956 Negativt Negativ 465 0,34
B (440.799) (344.279) (28.742) (351.331) 1.212.007 1.884.432 260.955 385.955 1.374.273 Negativt Positiv 466 0,34
B (3.132.767) 1.431.340 (1.186.778) (2.349.398) 22.678 26.499.678 187.371 807.251 2.882.765 Negativt Positiv 479 0,34
B (499.451) 268.575 (791.838) (499.451) 1.134.402 16.998.859 (424.863) 2.975.137 1.439.297 Negativt Positiv 487 0,34
B (604.840) (615.169) (158.201) (465.364) 31.052.215 31.432.198 1.098.389 1.223.389 30.001.890 Negativt Positiv 488 0,34
B 190.092 (160.258) (30.210) (145.047) 275.279 453.313 (739.090) (139.090) 92.403 Negativt Negativ 491 0,34
B (718.267) (84.244) (706.764) (541.267) 8.581.151 8.625.938 (537.659) (412.659) 9.038.597 Negativt Negativ 492 0,34
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B 456.428 824.450 (368.022) 407.616 4.883.235 8.914.713 802.774 1.052.774 7.799.818 Positivt Positiv 495 0,34
B (41.473.202) 1.785.049 (6.549.662) (31.105.778) 11.166.841 71.166.841 (32.545.275) (15.088.997) 53.594.644 Negativt Negativ 499 0,34
B (3.740.507) (3.240.363) (500.144) (3.740.507) 9.965.658 10.904.948 (3.578.293) (3.453.293) 14.358.241 Negativt Negativ 515 0,34
B (306.273) (299.688) (10.166) (221.069) 856.019 916.623 97.840 222.840 693.783 Negativt Positiv 517 0,34
B (6.294.054) (5.638.516) (1.109.489) (6.874.872) 13.011.421 13.620.119 (11.740.777) (11.615.777) 25.235.896 Negativt Negativ 522 0,34
B (2.541.263) (2.065.390) (475.873) (1.916.263) 2.720.657 9.204.100 (134.909) (9.909) 8.721.613 Negativt Negativ 536 0,34
B (5.461.871) (5.245.691) (216.411) (5.562.176) 4.725.433 4.725.433 (5.514.089) (5.389.089) 10.114.522 Negativt Negativ 543 0,34
B 226.486 (3.750) 0 226.486 0 355.236 226.486 351.486 3.750 Positivt Positiv 547 0,34
B (563.267) (487.203) (76.064) (563.267) 254.759 419.222 (680.945) (555.945) 739.469 Negativt Negativ 555 0,34
B (497.934) (6.546) (461.388) (497.934) 18.306.029 18.306.029 3.712.017 3.837.017 2.669.012 Negativt Positiv 559 0,34
B (2.467.744) (1.642.412) (960.802) (2.467.744) 3.715.046 4.272.553 (4.576.912) (4.446.912) 8.719.465 Negativt Negativ 571 0,34
B (523.931) (533.917) (11.269) (523.931) 985.878 1.214.666 (541.860) (416.860) 1.631.526 Negativt Negativ 572 0,34
B (162.580) (139.729) (32.389) (152.580) 597.860 875.686 (147.520) (22.520) 766.584 Negativt Negativ 581 0,34
B 237.630 243.096 (5.466) 176.980 565.015 565.015 179.012 304.012 233.103 Positivt Positiv 587 0,34
B (159.450) (110.089) (57.051) (83.950) 580.562 660.932 (467.629) (342.629) 1.003.561 Negativt Negativ 588 0,34
B (848.703) (777.958) (788.613) (848.703) 581.196 581.196 (975.033) (850.033) 1.431.229 Negativt Negativ 597 0,34
B (1.163.241) (869.776) (308.984) (1.316.241) 3.470.237 3.720.777 (1.822.869) (1.697.869) 5.416.646 Negativt Negativ 601 0,34
B (5.383.889) (3.163.393) (2.220.523) (5.383.889) 5.000.407 5.000.407 (8.628.822) (8.503.822) 13.504.229 Negativt Negativ 619 0,34
B (149.861) (94.351) (71.910) (149.861) 824.783 847.233 (374.119) (249.119) 1.096.352 Negativt Negativ 626 0,34
B (293.965) (279.183) 0 (297.915) 43.916 43.916 (126.527) (1.527) 38.093 Negativt Negativ 638 0,34
B 81.299 82.052 (32.012) 52.842 1.579.510 2.220.667 631.432 756.432 124.519 Positivt Positiv 641 0,34
B (1.743.618) (161.729) (1.585.190) (1.753.618) 21.580.004 21.580.004 (1.846.025) (1.721.025) 23.301.029 Negativt Negativ 644 0,34
B (4.290.845) (4.195.380) (95.465) (3.227.689) 2.367.856 2.812.146 (1.352.935) (1.121.972) 3.934.118 Negativt Negativ 652 0,34
B (1.096.718) (848.308) (248.429) (824.612) 1.934.946 2.398.443 (1.191.275) (1.066.275) 3.464.718 Negativt Negativ 663 0,34
B (72.739) (74.521) (4.576) (57.160) 302.677 465.528 14.945 139.945 325.583 Negativt Positiv 665 0,34
B (585.384) (583.149) (2.381) (417.819) 173.937 181.483 (495.756) (199.506) 185.817 Negativt Negativ 666 0,34
B (24.425.918) (22.643.262) (1.805.075) (24.524.918) 66.933 8.066.933 (24.425.918) (24.300.918) 32.367.851 Negativt Negativ 674 0,34
B (6.139.945) (5.478.810) (675.237) (6.139.945) 336.152 5.269.577 (7.067.853) (5.715.853) 5.471.245 Negativt Negativ 675 0,34
B (40.552) (22.704) (17.848) (40.552) 0 435.092 (568.584) (443.584) 878.676 Negativt Negativ 676 0,34
B (49.336) (28.171) (21.165) (41.336) 341.445 572.825 (38.865) 86.135 486.690 Negativt Positiv 682 0,34
B (512.655) (156.099) (356.556) (512.655) 622.144 679.511 (6.608.473) (5.895.473) 6.574.984 Negativt Negativ 683 0,34
B (10.315) 277.069 (46.397) (10.315) 1.066.908 1.292.772 (3.845.067) (3.720.067) 4.307.419 Negativt Negativ 689 0,34
B (148.895) (99.875) (49.020) (125.304) 1.206.095 1.908.199 73.524 273.524 1.389.617 Negativt Positiv 707 0,34
B (132.641) (492.015) 0 (221.235) 0 0 (218.594) (93.594) 93.594 Negativt Negativ 708 0,34
B (133.626) (376.517) 0 (193.099) 0 0 (189.473) (64.473) 64.473 Negativt Negativ 709 0,34
B (835.890) (978.498) (100.366) (871.546) 4.662.329 4.785.835 113.877 349.159 4.436.676 Negativt Positiv 717 0,34
B (560.723) (310.893) (250.723) (560.723) 4.556.572 5.264.236 (560.723) (435.723) 5.250.458 Negativt Negativ 727 0,34
B 423.713 507.310 (83.597) 304.098 432.295 497.932 6.915 131.915 364.788 Positivt Positiv 736 0,34
B (46.979) (19.702) (27.277) (46.979) 154.803 336.806 (125.383) (383) 337.189 Negativt Negativ 738 0,34
B (212.319) (192.427) (19.892) (212.319) 10.000 35.000 (567.313) (439.813) 474.813 Negativt Negativ 746 0,34
B (39.252) (7.170) (36.296) (116.627) 103.383 237.957 (356.730) (231.730) 374.468 Negativt Negativ 747 0,34
B (641.626) (589.856) (88.651) (481.450) 1.906.058 2.099.017 (484.350) (359.350) 2.430.194 Negativt Negativ 748 0,34
B (22.982.189) (21.454.522) (1.527.699) (21.619.335) 629.953 9.629.953 (20.991.333) (20.866.333) 1.003.168 Negativt Negativ 751 0,34
B (15.185) (14.122) (1.063) (15.185) 112.328 256.854 (15.185) 109.815 147.039 Negativt Positiv 755 0,34
B (1.040.211) (1.035.902) (4.309) (1.028.569) 220.494 220.494 (1.075.479) (950.479) 1.170.973 Negativt Negativ 761 0,34
B 21.325 64.466 (43.141) 15.092 1.898.948 2.247.640 15.092 140.092 1.456.527 Positivt Positiv 768 0,34
B (768.364) (560.820) (208.077) (754.364) 1.486.938 3.105.201 (730.709) (605.709) 1.399.903 Negativt Negativ 781 0,34
B (55.520) (50.631) (4.889) (42.731) 343.678 568.678 (231.123) 68.877 499.801 Negativt Positiv 792 0,34
B (1.483.299) (321.542) (164.458) (1.365.715) 194.582 508.715 (2.168.208) (2.043.208) 2.551.923 Negativt Negativ 798 0,34
B (157.275) (159.513) (18.081) (120.552) 903.006 948.006 (25.871) 99.129 848.877 Negativt Positiv 803 0,34
B 10.974 78.976 (68.002) (65.196) 1.201.526 1.201.526 (309.038) (184.038) 1.385.564 Negativt Negativ 804 0,34
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B 249.435 622.048 (400.860) 139.787 6.819.369 6.957.214 1.860.632 1.985.632 4.971.582 Positivt Positiv 809 0,34
B (98.668) (97.918) (750) (63.463) 164.760 359.975 100.035 24.965 335.010 Negativt Positiv 817 0,34
B 103.082 109.273 (36.185) 75.819 464.017 546.057 27.519 152.519 393.538 Positivt Positiv 830 0,34
B (1.025.496) 155.346 (1.180.842) (1.025.496) 250.000 16.457.000 (1.025.496) (900.496) 17.357.496 Negativt Negativ 838 0,34
B 505.941 531.745 (25.804) 505.941 0 13.812 (13.606.955) (13.481.955) 13.495.767 Positivt Negativ 843 0,34
B 261.341 275.492 (14.151) 195.491 2.063.978 2.510.847 195.491 320.491 2.183.356 Positivt Positiv 844 0,34
B (42.658) 27.494 (70.152) (31.993) 442.525 873.678 (106.263) 43.737 537.634 Negativt Positiv 845 0,34
B (44.257) (41.841) (2.416) (39.791) 310.129 430.109 (170.312) (45.312) 475.421 Negativt Negativ 846 0,34
B (186.628) -26000 0 (186.628) 5.000 5.000 -186628 (36.628) 421.628 Negativt Negativ 858 0,34
B -160728 -158244 (2.484) (160.728) 173.372 173.372 -160728 (35.728) 209.100 Negativt Negativ 860 0,34
B (197.620) (167.337) (30.283) (154.620) 524.150 620.633 (148.370) (23.370) 644.003 Negativt Negativ 865 0,34
B 7.820 6.893 (1.231) 5.792 399.892 475.671 8.292 133.292 341.779 Positivt Positiv 866 0,34
B 6.073 19.858 (13.785) 2.075 349.417 380.187 2.075 127.075 249.114 Positivt Positiv 868 0,34
B 19.765 40.481 (22.587) 19.765 590.041 793.986 19.765 151.015 642.971 Positivt Positiv 869 0,34
B (1.136.445) (1.073.455) (88.033) (854.160) 927.731 1.952.272 (490.092) (365.092) 2.317.364 Negativt Negativ 908 0,34
B -256910 (233.926) (25.618) (256.910) 255.542 356.863 (256.910) (131.910) 488.773 Negativt Negativ 911 0,34
B (133.373) (75.874) (63.186) (104.630) 1.037.804 2.326.996 848.538 973.538 1.149.516 Negativt Positiv 935 0,34
B (461.711) (468.238) 0 (461.711) 70.671 70.671 (461.711) (336.711) 407.382 Negativt Negativ 974 0,34
B (1.377.553) (1.369.090) (18.750) (1.377.553) 4.053.861 4.859.417 (1.377.553) (1.252.553) 1.945.414 Negativt Negativ 975 0,34
B (495.106) (459.419) (35.687) (495.106) 48.107 301.155 (495.106) (370.106) 671.261 Negativt Negativ 982 0,34
B (3.825.786) (3.476.455) (255.617) (2.923.996) 1.371.325 1.489.188 (874.578) (739.578) 2.228.766 Negativt Negativ 986 0,34
B (148.498) (140.238) (8.285) (112.151) 302.486 417.180 (107.151) 17.849 399.331 Negativt Positiv 1016 0,34
B (1.162.632) (977.086) (195.253) (1.162.407) 905.676 1.090.167 (475.831) (349.831) 1.439.998 Negativt Negativ 1020 0,34
B 26.157 11.251 (3.738) 18.297 484.776 484.776 18.297 143.297 341.479 Positivt Positiv 1026 0,34
B 986.555 1.074.761 (88.206) 765.030 11.397.696 12.628.453 765.030 890.030 10.806.190 Positivt Positiv 1033 0,34
B (997.889) (967.967) (29.955) (999.890) 618.620 662.643 (999.890) (874.890) 812.808 Negativt Negativ 1042 0,34
B (29.685) (11.238) (19.448) (37.106) 607.986 607.986 (37.106) 462.894 137.671 Negativt Positiv 1052 0,34
B 296.441 295.986 (130) 200.327 523.015 857.904 329 125.329 636.461 Positivt Positiv 1064 0,34
B (437.546) (414.607) (37.558) (437.546) 136.687 436.687 (437.546) (287.546) 724.233 Negativt Negativ 1068 0,34
B (499.319) (324.440) (174.879) (499.319) 2.174.262 2.680.307 (499.319) (249.319) 2.929.626 Negativt Negativ 1069 0,34
B (399.142) (278.842) (120.558) (399.142) 234.903 1.538.284 (399.142) (273.142) 1.811.426 Negativt Negativ 1078 0,34
B 1.367.178 1.333.432 (7.322) 1.024.588 4.376.547 5.287.398 1.024.588 1.149.588 4.098.110 Positivt Positiv 1079 0,34
B (200.958) (153.256) (47.702) (148.368) 1.053.838 1.177.124 (148.368) (23.368) 1.163.306 Negativt Negativ 1090 0,34
B (30.419) 9.512 (49.814) (25.213) 617.816 1.439.053 171.452 296.452 832.360 Negativt Positiv 1102 0,34
B (1.981.750) (1.865.626) (118.830) (1.981.750) 1.950.428 3.641.105 (1.161.506) (1.036.506) 3.495.708 Negativt Negativ 1103 0,34
B (613.911) (577.897) (36.014) (461.766) 329.263 329.263 (461.766) (336.766) 666.029 Negativt Negativ 1107 0,34
B (4.676) (5.000) (300) (4.676) 125.324 125.324 (4.676) 120.324 5.000 Negativt Positiv 1117 0,34
B (29.145) -17516 0 (29.145) 1.664 40.333 (524.485) (47.485) 87.818 Negativt Negativ 1143 0,34
B (2.094.595) (1.723.055) (397.865) (1.588.457) 4.026.959 7.518.735 (1.335.401) (940.401) 6.004.050 Negativt Negativ 1147 0,34
B (506.891) (315.120) (192.047) (398.259) 1.906.869 1.944.672 (486.319) (361.319) 1563727 Negativt Negativ 1150 0,34
B 82.180 345.402 (265.018) 82.180 4.640.237 4.913.332 245.969 445.969 2.135.396 Positivt Positiv 1152 0,34
B (891.941) (3.070.514) (621.427) (891.941) 8.983.405 9.466.580 953.656 1.153.656 7.340.422 Negativt Positiv 1155 0,34
B 322.388 1.471.840 (1.207.646) 216.070 7.281.458 23.576.141 857.210 4.746.135 10.892.295 Positivt Positiv 1163 0,34
B (5.929.691) (4.975.309) (989.729) (4.478.144) 11.815.436 12.896.906 (3.708.366) (2.708.366) 15.078.406 Negativt Negativ 1164 0,34
B (4.726.497) (4.377.412) (380.009) (3.570.731) 5.296.280 8.078.367 (1.212.294) (712.294) 6.885.839 Negativt Negativ 1169 0,34
B (457.032) (483.826) (98.961) (342.774) 406.080 556.096 (3.903.267) (1.903.267) 2.459.363 Negativt Negativ 1170 0,34
C 126.528 2.831.742 (3.036.307) 71.853 38.035.241 82.426.052 13.407.678 14.127.678 26.117.198 Positivt Positiv 1171 0,34
C (38.147.667) (33.185.635) (829.960) (38.076.382) 16.704.300 27.128.689 (54.253.083) (53.253.083) 80.381.772 Negativt Negativ 1172 0,34
B (348.344) (177.045) (216.494) (264.640) 3.542.525 6.303.692 1.400.840 1.900.840 2.631.724 Negativt Positiv 1174 0,34
B (7.986.634) (253.711) (7.732.923) (8.073.234) 9.448.686 9.448.686 7.649.604 8.649.604 799.082 Negativt Positiv 1179 0,34
C (7.765.410) (7.430.798) (873.334) (5.982.883) 28.809.024 29.892.915 757.003 2.907.003 26.641.005 Negativt Positiv 1196 0,34
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B (891.723) (948.942) (3.843) (613.516) 2.915.223 3.584.155 (404.271) 95.729 3.478.140 Negativt Positiv 1197 0,34
B (2.432.891) (1.907.196) (535.723) (2.432.891) 11.548.452 12.555.078 (1.189.597) 2.960.403 6.326.777 Negativt Positiv 1198 0,34
B 80.340 486.252 (406.896) 46.763 5.880.956 6.344.469 (4.120.382) (3.620.382) 9.964.851 Positivt Negativ 1203 0,34
B (104.804) 350.780 (465.442) (84.901) 6.107.462 6.561.745 (489.082) 10.918 6.242.040 Negativt Positiv 1205 0,34
B (86.920) (66.267) (21.321) (83.695) 2.353.163 2.446.428 (474.981) 25.019 2.349.461 Negativt Positiv 1214 0,34
B (15.487.000) (15.266.000) (549.000) (12.218.000) 9.509.000 56.093.000 (19.557.000) 49.936.000 5.406.000 Negativt Positiv 1215 0,34
C 1.732.410 4.118.234 (2.495.390) 1.211.857 24.891.107 50.254.674 5.927.598 6.427.598 26.145.068 Positivt Positiv 1216 0,34
B (3.988.287) (3.990.974) (12.922) (3.105.901) 15.184.450 18.030.209 804.009 1.308.009 13.514.557 Negativt Positiv 1217 0,34
B 1.190.647 1.732.143 (593.781) 882.549 62.285.383 62.313.688 882.549 1.382.549 60.701.288 Positivt Positiv 1220 0,34
B (5.409.947) (4.980.945) (442.241) (5.554.208) 22.374.138 22.942.737 (5.852.975) (1.202.975) 20.950.256 Negativt Negativ 1221 0,34
B (499.217) 169.663 (727.252) (386.414) 4.910.555 13.348.239 (589.294) 410.706 6.957.643 Negativt Positiv 1224 0,34
C (2.186.172) (167.241) (1.661.987) (2.186.172) 61.503.682 63.334.716 (8.599.649) (5.099.649) 68.434.365 Negativt Negativ 1226 0,34
B (692.575) (412.083) (300.668) (524.062) 2.655.348 4.337.242 (1.150.993) (640.993) 4.978.235 Negativt Negativ 1229 0,34
B (3.626.891) (2.613.203) (1.162.117) (3.812.491) 5.664.197 26.283.225 (1.463.738) (282.738) 15.523.443 Negativt Negativ 1238 0,34
B 278.730 480.629 (201.899) 210.061 1.301.183 1.460.284 (2.848.364) (2.348.364) 3.808.648 Positivt Negativ 1239 0,34
B 581.626 880.154 (305.146) 420.228 3.087.850 7.127.459 1.629.686 2.754.686 2.380.997 Positivt Positiv 1240 0,34
B (654.939) (608.956) (222.089) (494.067) 373.729 718.040 (764.345) (264.345) 958.354 Negativt Negativ 1241 0,34
B (1.180.973) (21.464) (1.176.712) (898.897) 13.193.030 19.968.389 587.515 1.337.515 16.194.322 Negativt Positiv 1244 0,34
B (1.929.571) (1.793.289) (137.918) (1.929.571) 2.644.019 3.708.535 (2.072.242) (1.572.242) 4.678.068 Negativt Negativ 1246 0,34
B 164.161 1.229.144 (700.690) 18.161 3.227.138 3.584.077 (1.648.319) (1.113.296) 4.656.835 Positivt Negativ 1250 0,34
C (2.454.000) (106.000) (4.806.000) (1.909.000) 138.389.000 142.511.000 37.023.000 38.023.000 99.195.000 Negativt Positiv 1251 0,34
B 52.276 707.485 (655.209) 48.381 7.682.417 9.950.999 504.580 1.004.580 7.236.555 Positivt Positiv 1258 0,34
B 770.594 985.104 (1.056.660) 679.090 7.115.254 15.130.431 (1.798.532) (253.630) 8.519.527 Positivt Negativ 1263 0,34
B (44.423.530) (3.472.820) (12.718.842) (39.223.804) 39.747.526 204.006.743 (2.388.922) 2.455.565 33.640.967 Negativt Positiv 1265 0,34
B (3.774.800) (2.056.492) (4.386.372) (3.011.783) 22.972.624 24.725.371 (3.398.580) 78.672 24.646.699 Negativt Positiv 1266 0,34
B (15.323.844) (14.524.195) (909.885) (14.881.393) 6.555.395 24.557.955 (14.863.091) 6.036.909 12.788.529 Negativt Positiv 1269 0,34
B (11.983.232) (1.969.949) (94.417) (11.983.232) 21.829.642 21.829.642 5.707.239 6.207.239 5.553.059 Negativt Positiv 1272 0,34
B (262.728) (133.283) (129.445) (262.728) 1.113.882 1.145.466 (635.190) (135.190) 1.280.656 Negativt Negativ 1276 0,34
B (126.731) 373.979 (589.756) (109.931) 9.850.243 10.969.980 504.703 1.014.703 8.543.626 Negativt Positiv 1281 0,34
B 638.080 794.458 (107.426) 597.580 2.295.330 2.295.330 116.480 616.480 1.678.849 Positivt Positiv 1283 0,34
B (1.475.387) 1.527.273 (3.062.119) (1.115.981) 8.927.780 66.715.024 4.350.254 4.850.254 20.384.228 Negativt Positiv 1294 0,34
C (3.939.000) (261.000) (3.737.000) (4.559.000) 1.014.000 1.114.000 (9.393.000) (8.143.000) 9.257.000 Negativt Negativ 1296 0,34
B (5.436.000) (5.460.000) (119.000) (5.436.000) 6272000 9.108.000 (1.559.000) 249.000 7.029.000 Negativt Positiv 1297 0,34
B 2.078.086 2.113.326 (109.392) 1.544.687 11.119.071 11.760.305 2.055.826 2.555.826 8.908.220 Positivt Positiv 1301 0,34
B (8.245.000) (7.867.000) (378.000) (6.920.000) 3.778.000 5.905.000 (6.385.000) (5.785.000) 11.690.000 Negativt Negativ 1304 0,34
B (374.000) (325.000) (49.000) (285.000) 972.000 1.389.000 (501.000) (1.000) 1.390.000 Negativt Negativ 1305 0,34
B (731.398) (621.799) (109.599) (743.110) 955.997 1.221.310 (866.473) (366.473) 772.120 Negativt Negativ 1310 0,34
B (4.556.306) (3.033.330) (1.560.020) (3.519.175) 5.405.752 31.146.830 (6.034.189) 45.579 10.712.631 Negativt Positiv 1312 0,34
B 18.662.832 (14.978.616) (8.790.923) 22.688.255 85.468.997 142.554.430 50.679.786 58.566.671 83.987.759 Positivt Positiv 1314 0,34
B 48.640 582.433 (533.794) 2.240 6.028.249 12.205.896 860.515 1.360.515 6.174.458 Positivt Positiv 1321 0,34
B (1.031.649) (997.630) (100.869) (820.533) 1.782.202 2.775.518 (700.531) (200.531) 2.976.049 Negativt Negativ 1322 0,34
B 0 0 0 0 841.206 17.920.347 11.529.245 12.073.747 5.846.600 Positivt Positiv 1324 0,34
B 2.813.610 3.272.362 (543.528) 2.094.064 1.475.059 15.089.592 2.648.447 3.148.447 6.229.801 Positivt Positiv 1325 0,34
B 682.713 1.111.264 (599.406) 547.672 11.431.844 13.878.156 937.596 2.337.596 9.492.750 Positivt Positiv 1326 0,34
B (2.059.255) (1.682.679) (51.460) (2.306.148) 1.046.683 1.260.196 (2.586.408) (2.086.408) 3.346.604 Negativt Negativ 1330 0,34
B (1.020.050) (573.292) (448.449) (850.812) 4.025.215 6.243.459 (2.822.798) (2.306.560) 8.550.019 Negativt Negativ 1333 0,34
B (347.783) (294.735) (59.352) (260.188) 1.072.519 1.786.794 (83.418) 416.582 1.153.818 Negativt Positiv 1335 0,34
B (2.764.841) (1.990.459) (774.856) (2.095.420) 12.262.819 15.856.515 (2.095.420) 1.934.313 13.442.548 Negativt Positiv 1336 0,34
B (579.849) 83.139 (662.989) (579.849) 1.535.610 12.870.479 (1.084.433) (584.433) 7.026.428 Negativt Negativ 1337 0,34
B (14.117.838) (13.308.226) (816.015) (13.940.462) 1.353.908 7.875.985 1.755.338 2.295.338 5.580.647 Negativt Positiv 1339 0,34
B (2.817.599) (2.279.136) (565.915) (2.811.299) 8.076.775 8.137.039 (2.811.299) (560.591) 8.697.631 Negativt Negativ 1342 0,34
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B 364.037 626.031 (262.011) 242.903 4.113.175 6.001.881 267.065 767.065 4.941.051 Positivt Positiv 1343 0,34
B (1.100.047) (1.056.296) (47.644) (826.023) 1.266.510 1.832.927 (710.903) (210.903) 2.043.830 Negativt Negativ 1352 0,34
B (813.306) 477.061 (357.805) (610.006) 6.755 8.646.755 139.946 1.090.996 640.709 Negativt Positiv 1355 0,34
B (1.832.469) 717.975 (537.233) (1.374.346) 32.772 11.417.772 (190.867) 309.133 1.019.740 Negativt Positiv 1356 0,34
B (7.922.930) (7.405.459) (746.452) (6.362.262) 16.414.955 20.381.203 (2.013.648) (1.013.648) 20.894.851 Negativt Negativ 1357 0,34
B (4.629.989) (3.952.138) (761.767) (4.629.989) 8.624.059 8.990.558 (2.952.872) (1.932.462) 7.591.208 Negativt Negativ 1358 0,34
B 584.630 882.049 (314.237) 434.307 4.428.861 4.641.189 246.028 746.028 3.779.727 Positivt Positiv 1362 0,34
B (519.228) (166.417) (352.811) (404.429) 9.128.071 12.115.857 3.559.662 4.059.662 4.489.981 Negativt Positiv 1370 0,34
B (11.397.922) (11.036.841) (450.966) (11.397.922) 3.619.584 4.071.043 (8.079.290) (5.943.001) 8.014.044 Negativt Negativ 1372 0,34
B (1.972.812) (1.754.052) (218.760) (1.972.812) 214.520 5.043.000 (1.823.540) (823.540) 5.866.540 Negativt Negativ 1379 0,34
B (13.141.204) (4.791.958) (918.150) (13.856.271) 5.621.681 7.280.706 (18.798.717) (18.298.717) 16.141.806 Negativt Negativ 1380 0,34
B (2.019.827) (1.766.927) (252.900) (1.514.827) 1.915.459 3.271.847 (2.214.969) (1.714.969) 4.894.110 Negativt Negativ 1381 0,34
B (1.300.645) (964.663) (386.953) (1.295.850) 2.449.334 4.815.683 (1.230.777) (705.777) 3.023.258 Negativt Negativ 1390 0,34
B (1.261.153) (1.257.210) (4.187) (1.261.153) 579.022 579.022 (1.261.153) (761.153) 941.392 Negativt Negativ 1397 0,34
B (857.344) (499.214) (372.452) (674.769) 6.004.877 9.630.535 325.231 1.325.231 7.425.408 Negativt Positiv 1399 0,34
C (220.155.000) (186.539.000) (34.813.000) ########## 39.891.000 267.095.000 (212.216.000) (172.216.000) 56.184.000 Negativt Negativ 1405 0,34
B (65.157) (38.295) (36.702) (69.157) 2.225.945 3.452.944 (69.157) 430.843 2.731.253 Negativt Positiv 1410 0,34
B (16.539.462) (188.000) (398.690) (17.025.462) 23.647.381 23.647.381 (6.649.330) (5.394.330) 666.500 Negativt Negativ 1413 0,34
B (3.883.756) (70.000) (75.767) (3.809.106) 78.284 78.284 (3.767.974) (3.267.974) 3.344.985 Negativt Negativ 1415 0,34
B (1.153.115) (1.126.854) (26.447) (868.330) 1.051.387 1.431.311 (868.330) (368.330) 1.782.530 Negativt Negativ 1422 0,34
B (3.041.693) (2.737.342) (319.487) (3.041.693) 8.810.593 11.034.993 (3.041.693) (2.041.693) 6.506.048 Negativt Negativ 1423 0,34
B (1.255.276) 879.306 (2.147.330) (941.457) 8.178.873 44.678.873 8.593.856 9.093.856 905.305 Negativt Positiv 1425 0,34
B (223.110) (178.926) (44.184) (171.195) 1.902.286 2.085.809 (171.195) 328.805 1.757.004 Negativt Positiv 1426 0,34
B (646.454) (11.435) (17.246) (642.687) 22.042 25.809 (642.687) (517.687) 543.496 Negativt Negativ 1427 0,34
B 546.517 554.690 (48.173) 408.022 1.598.761 2.213.374 408.022 908.022 1.289.752 Positivt Positiv 1428 0,34
B (2.860.958) (2.772.790) (88.173) (2.830.102) 1.922.977 2.060.999 (2.830.102) (1.505.273) 3.566.272 Negativt Negativ 1433 0,34
C -50680000 -32101000 -22915000 -60530000 198966000 317085000 -56415000 29085000 177795000 Negativt Positiv 1442 0,34
B (1.017.262) (708.978) (301.757) (772.511) 2.978.827 3.912.447 (555.045) (55.045) 3.614.788 Negativt Negativ 1443 0,34
B 212.483 791.673 (580.656) 150.209 4.107.782 8.482.782 (3.426.480) (189.942) 4.221.569 Positivt Negativ 1444 0,34
B (2.034.000) 850.000 (2.231.000) (831.000) 6.249.000 39.018.000 (814.000) 1.251.000 10.107.000 Negativt Positiv 1446 0,34
B (4.339.608) (4.239.647) (614.033) (3.730.457) 5.876.665 8.699.754 (1.626.828) (1.126.828) 9.716.099 Negativt Negativ 1449 0,34
C 3.522.066 4.267.461 (1.360.317) 2.699.821 22.325.138 42.358.780 5.228.024 10.264.552 20.073.358 Positivt Positiv 1450 0,34
B 3.998.440 4.485.286 (486.846) 2.971.106 5.142.903 13.843.246 3.602.985 4.602.985 6.106.486 Positivt Positiv 1453 0,34
B (1.638.079) (1.395.157) (447.196) (1.201.806) 5.940.120 9.129.822 (1.201.806) 909.417 8.111.930 Negativt Positiv 1455 0,34
B (3.876.006) (2.224.865) (1.660.174) (2.921.006) 10.099.533 33.413.996 2.349.168 5.527.989 11.359.002 Negativt Positiv 1457 0,34
B (1.159.846) (1.085.287) (75.114) (1.159.846) 2.889.432 3.196.388 (1.134.088) (618.672) 3.815.060 Negativt Negativ 1459 0,34
C (19.719.497) (15.804.514) (3.946.213) (14.795.497) 26.493.523 58.925.130 (2.681.800) (181.800) 39.462.315 Negativt Negativ 1464 0,34
B (140.998) 796.144 (949.437) (122.141) 16.557.786 24.353.244 1.571.533 3.664.522 17.244.039 Negativt Positiv 1466 0,34
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Afkastningsgrad Soliditetsgrad X1 X2 X3 X4 X5 Z Z-værdi Krise Kriseinterval

-35,1 16,5 1,02 0,17 0,08 -0,28 0,04 -2,76 -2,76 Kriseramt Gruppe 3 
-74,2 -113,8 0,41 -1,14 0,13 -0,63 -1,32 -19,94 -19,94 Kriseramt Gruppe 2
-5,4 10,7 1,05 0,11 1,02 -0,10 0,04 -1,18 -1,18 Kriseramt Gruppe 3 
5,8 10,7 0,80 0,11 -0,55 0,04 -0,07 -0,56 -0,56 Kriseramt Gruppe 3 

-25,7 -18,7 0,40 -0,19 0,30 -0,27 -0,25 -5,88 -5,88 Kriseramt Gruppe 3 
-30,6 -79,5 2,00 -0,80 0,30 -2,12 -0,91 -30,38 -30,38 Kriseramt Gruppe 1

-133,7 -45,1 0,66 -0,45 0,02 -1,04 -0,61 -16,77 -16,77 Kriseramt Gruppe 2
-5,0 -13,0 0,89 -0,13 9,82 -0,48 -0,63 -10,59 -10,59 Kriseramt Gruppe 2
-48,9 -20,1 0,65 -0,20 0,15 -0,05 -0,47 -5,32 -5,32 Kriseramt Gruppe 3 

-220,2 -498,1 0,17 -4,98 0,12 -1,85 -5,31 -72,11 -72,11 Kriseramt Gruppe 1
3,5 13,6 0,78 0,14 -1,27 -0,01 0,13 0,46 0,46 Ej i krise Gruppe 4

-15,5 -33,9 2,17 -0,34 0,20 -0,57 -0,35 -9,69 -9,69 Kriseramt Gruppe 2
-12,1 -19,7 0,67 -0,20 0,35 -0,19 -0,26 -5,15 -5,15 Kriseramt Gruppe 3 
-9,3 8,2 0,79 0,08 0,64 -0,11 -0,12 -2,62 -2,62 Kriseramt Gruppe 3 
-0,5 -4,2 0,96 -0,04 13,58 -0,07 -0,07 -2,22 -2,22 Kriseramt Gruppe 3 
-3,4 76,2 3,95 0,76 0,80 -0,06 0,50 4,83 4,83 Ej i krise Gruppe 4
0,7 -2,4 0,46 -0,02 -10,77 -0,07 -0,03 -1,68 -1,68 Kriseramt Gruppe 3 
-1,5 15,5 1,18 0,16 0,14 -0,01 0,10 0,36 0,36 Ej i krise Gruppe 4
-19,1 23,8 0,98 0,24 0,14 -0,16 0,07 -1,23 -1,23 Kriseramt Gruppe 3 
-0,8 5,5 0,46 0,06 6,11 -0,01 0,03 -0,62 -0,62 Kriseramt Gruppe 3 
-43,6 -72,9 0,16 -0,73 0,11 -0,48 -0,80 -13,52 -13,52 Kriseramt Gruppe 2
-3,5 4,9 4,54 0,05 1,86 -0,08 0,03 -0,72 -0,72 Kriseramt Gruppe 3 
-0,1 69,1 0,00 0,69 0,00 -0,29 -0,36 -4,40 -4,40 Kriseramt Gruppe 3 
-0,1 45,0 1,55 0,45 3,28 0,04 0,46 4,29 4,29 Ej i krise Gruppe 4

-209,4 -160,8 0,34 -1,61 0,06 -1,96 -2,19 -40,68 -40,68 Kriseramt Gruppe 1
1,7 17,6 1,16 0,18 -1,67 -0,01 0,04 -0,05 -0,05 Ej i krise Gruppe 4
-0,2 25,1 0,01 0,25 20,71 -0,01 0,06 -0,02 -0,02 Ej i krise Gruppe 4
-28,7 -18,3 0,11 -0,18 0,24 -0,36 -1,03 -12,48 -12,48 Kriseramt Gruppe 2
-4,2 -11,9 9,34 -0,12 1,67 -0,12 -0,13 -2,18 -2,18 Kriseramt Gruppe 3 
0,5 8,6 2,87 0,09 -6,13 -0,03 -0,13 -1,52 -1,52 Kriseramt Gruppe 3 
28,3 43,2 1,76 0,43 -0,01 0,24 0,34 5,38 5,38 Ej i krise Gruppe 4
3,1 7,1 0,23 0,07 -1,50 -0,04 0,05 -0,67 -0,67 Kriseramt Gruppe 3 
-8,5 -19,8 0,83 -0,20 0,54 -1,05 -0,27 -13,64 -13,64 Kriseramt Gruppe 2
-66,8 17,7 0,81 0,18 0,00 -0,50 0,01 -5,12 -5,12 Kriseramt Gruppe 3 
30,4 -49,2 0,63 -0,49 -0,51 0,15 -0,85 -6,98 -6,98 Kriseramt Gruppe 3 
-9,2 -14,6 0,59 -0,15 0,65 -0,16 -0,20 -4,24 -4,24 Kriseramt Gruppe 3 
-76,8 -119,5 0,44 -1,20 0,23 -0,94 -1,25 -22,67 -22,67 Kriseramt Gruppe 1
-9,7 -11,5 0,94 -0,12 0,81 -0,19 -0,13 -3,92 -3,92 Kriseramt Gruppe 3 
-17,1 19,8 1,09 0,20 0,23 -0,16 0,15 -0,66 -0,66 Kriseramt Gruppe 3 
-33,0 -85,5 0,39 -0,86 0,15 -0,38 -1,22 -15,94 -15,94 Kriseramt Gruppe 2
-0,2 -419,1 0,19 -4,19 279,27 -7,83 -4,21 -122,85 -122,85 Kriseramt Gruppe 1
59,6 25,6 1,22 0,26 -0,14 0,38 0,19 5,03 5,03 Ej i krise Gruppe 4
1,2 -50,6 0,48 -0,51 -11,41 -0,11 -0,67 -8,15 -8,15 Kriseramt Gruppe 2

-91,2 -244,9 0,25 -2,45 0,20 -1,09 -2,77 -38,81 -38,81 Kriseramt Gruppe 1
5,6 11,2 0,56 0,11 -1,74 -0,02 0,09 -0,02 -0,02 Ej i krise Gruppe 4

-11,0 27,1 2,72 0,27 0,47 -0,16 0,07 -0,83 -0,83 Kriseramt Gruppe 3 
-27,0 -58,7 0,59 -0,59 0,42 -0,60 -0,60 -12,80 -12,80 Kriseramt Gruppe 2
0,7 27,3 1,34 0,27 -8,76 -0,04 0,24 1,46 1,46 Ej i krise Gruppe 4

-148,4 -376,5 0,17 -3,76 0,32 -2,48 -4,04 -65,50 -65,50 Kriseramt Gruppe 1
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0,0 100,0 #DIVISION/0! 1,00 #DIVISION/0! 0,00 0,37 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Gruppe 4
-2,4 -4,7 0,42 -0,05 1,22 -0,09 -0,12 -2,77 -2,77 Kriseramt Gruppe 3 
10,7 3,7 0,93 0,04 -0,63 0,04 0,00 -0,30 -0,30 Kriseramt Gruppe 3 
19,5 8,4 0,98 0,08 -0,17 0,15 0,01 0,97 0,97 Ej i krise Gruppe 4
-93,2 -56,7 0,58 -0,57 0,06 -0,74 -0,63 -14,35 -14,35 Kriseramt Gruppe 2
-61,5 -49,7 0,66 -0,50 0,13 -0,66 -0,55 -12,75 -12,75 Kriseramt Gruppe 2
-51,6 -12,2 0,69 -0,12 0,08 -0,41 -0,16 -6,34 -6,34 Kriseramt Gruppe 3 
57,9 -59,0 0,57 -0,59 -0,19 0,47 -0,75 -3,38 -3,38 Kriseramt Gruppe 3 

-167,0 -251,4 0,42 -2,51 0,09 -2,04 -2,55 -46,68 -46,68 Kriseramt Gruppe 1
3,4 -10,0 2,58 -0,10 -0,74 0,01 -0,11 -1,58 -1,58 Kriseramt Gruppe 3 
-0,5 8,2 10,77 0,08 7,26 -0,04 0,07 0,76 0,76 Ej i krise Gruppe 4
1,9 -5,0 0,00 -0,05 -2,36 -0,03 -0,05 -1,67 -1,67 Kriseramt Gruppe 3 
-3,2 -0,6 0,99 -0,01 1,72 -0,08 -0,07 -2,18 -2,18 Kriseramt Gruppe 3 
-22,2 -28,4 0,70 -0,28 0,34 -0,32 -0,41 -7,73 -7,73 Kriseramt Gruppe 2
2,6 97,2 35,10 0,97 -22,93 -0,47 0,11 2,78 2,78 Ej i krise Gruppe 4
26,5 -21,5 0,75 -0,22 -0,20 0,21 -0,27 -1,28 -1,28 Kriseramt Gruppe 3 
-28,5 -52,6 0,61 -0,53 0,02 -0,29 -0,58 -9,45 -9,45 Kriseramt Gruppe 2
-87,4 -282,2 0,10 -2,82 0,37 -1,57 -3,00 -46,32 -46,32 Kriseramt Gruppe 1

-133,3 -151,9 0,36 -1,52 0,07 -1,46 -1,57 -30,99 -30,99 Kriseramt Gruppe 1
1,1 28,4 1,11 0,28 0,00 -0,34 0,12 -2,41 -2,41 Kriseramt Gruppe 3 
2,0 2,6 1,03 0,03 -4,25 -0,05 0,02 -0,97 -0,97 Kriseramt Gruppe 3 

-42,7 -59,5 0,41 -0,60 0,03 -0,33 -0,65 -10,53 -10,53 Kriseramt Gruppe 2
142,4 -10.929,3 0,01 -109,29 -3,81 -3,00 -118,48 -1.209,14 -1.209,14 Kriseramt Gruppe 1
-14,7 3,2 0,87 0,03 0,07 -0,13 -0,21 -3,56 -3,56 Kriseramt Gruppe 3 
-2,5 15,7 1,19 0,16 0,41 -0,02 0,03 -0,27 -0,27 Kriseramt Gruppe 3 

-1.433,0 -1.152,2 0,07 -11,52 0,05 -15,15 -11,53 -266,60 -266,60 Kriseramt Gruppe 1
-0,2 -1,7 0,69 -0,02 23,17 -0,04 -0,30 -3,66 -3,66 Kriseramt Gruppe 3 
0,0 23,0 1,30 0,23 #DIVISION/0! 0,00 -0,05 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Gruppe 4
9,9 7,7 0,91 0,08 -0,32 0,05 0,01 -0,02 -0,02 Ej i krise Gruppe 4
-2,1 -5,9 0,51 -0,06 2,83 -0,06 -0,10 -2,34 -2,34 Kriseramt Gruppe 3 

-487,6 -1.284,0 0,07 -12,84 0,04 -0,37 -13,11 -137,12 -137,12 Kriseramt Gruppe 1
-41,2 28,5 1,40 0,29 0,04 -0,31 0,17 -1,77 -1,77 Kriseramt Gruppe 3 

-342,4 -1.202,0 0,05 -12,02 0,27 -4,32 -14,12 -180,87 -180,87 Kriseramt Gruppe 1
7,1 -18,6 0,72 -0,19 -1,86 -0,05 -0,21 -3,31 -3,31 Kriseramt Gruppe 3 

-29,9 -12,9 0,73 -0,13 0,14 -0,29 -0,25 -5,80 -5,80 Kriseramt Gruppe 3 
-23,2 -8,9 0,84 -0,09 0,18 -0,20 -0,11 -3,88 -3,88 Kriseramt Gruppe 3 
15,6 15,1 1,82 0,15 -0,26 0,13 0,09 1,68 1,68 Ej i krise Gruppe 4

-176,2 -201,0 0,24 -2,01 0,11 -2,14 -2,18 -43,55 -43,55 Kriseramt Gruppe 1
3,7 13,6 1,12 0,14 -0,49 0,02 0,13 0,78 0,78 Ej i krise Gruppe 4

-22,2 -203,0 0,31 -2,03 0,01 -0,16 -2,21 -24,35 -24,35 Kriseramt Gruppe 1
-8,2 -31,5 0,27 -0,32 0,78 -0,15 -0,44 -6,41 -6,41 Kriseramt Gruppe 3 
0,1 -3,8 0,90 -0,04 -110,37 -0,06 -0,05 -0,82 -0,82 Kriseramt Gruppe 3 

-487,9 -788,4 0,11 -7,88 0,00 -4,90 -9,23 -138,93 -138,93 Kriseramt Gruppe 1
38,7 36,8 1,93 0,37 -0,03 0,27 0,30 5,15 5,15 Ej i krise Gruppe 4

-274,8 -258,9 0,80 -2,59 0,03 -3,02 -3,08 -60,34 -60,34 Kriseramt Gruppe 1
-18,3 20,5 0,88 0,20 0,08 -0,19 0,14 -1,03 -1,03 Kriseramt Gruppe 3 
5,4 3,0 0,01 0,03 -0,83 -0,09 0,01 -1,63 -1,63 Kriseramt Gruppe 3 
1,6 17,5 0,79 0,18 -2,95 -0,03 -0,02 -0,76 -0,76 Kriseramt Gruppe 3 
-2,0 3,9 1,04 0,04 0,26 -0,01 0,03 -0,56 -0,56 Kriseramt Gruppe 3 
-35,4 -30,7 2,98 -0,31 0,19 -0,32 -1,63 -16,49 -16,49 Kriseramt Gruppe 2
-1,0 -4,8 0,95 -0,05 8,39 -0,06 -0,06 -2,07 -2,07 Kriseramt Gruppe 3 
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9,2 11,8 0,63 0,12 -0,45 0,05 0,09 0,62 0,62 Ej i krise Gruppe 4
2,5 -21,2 0,21 -0,21 -3,67 -0,44 -0,46 -9,09 -9,09 Kriseramt Gruppe 2

-29,7 -31,7 0,69 -0,32 0,15 -0,34 -0,33 -7,49 -7,49 Kriseramt Gruppe 2
-32,7 24,3 1,23 0,24 0,03 -0,24 0,11 -1,64 -1,64 Kriseramt Gruppe 3 
-41,4 -85,3 0,52 -0,85 0,20 -0,50 -0,86 -14,53 -14,53 Kriseramt Gruppe 2
-22,4 -0,1 0,31 0,00 0,23 -0,21 -0,01 -3,02 -3,02 Kriseramt Gruppe 3 

-111,0 -114,0 0,47 -1,14 0,04 -1,18 -1,17 -24,18 -24,18 Kriseramt Gruppe 1
-1,1 98,9 0,00 0,99 0,00 0,64 0,64 12,82 12,82 Ej i krise Gruppe 4

-116,2 -132,6 0,34 -1,33 0,16 -1,34 -1,62 -29,71 -29,71 Kriseramt Gruppe 1
0,0 21,0 6,86 0,21 70,48 -0,03 0,20 1,15 1,15 Ej i krise Gruppe 4

-38,4 -104,1 0,43 -1,04 0,58 -0,58 -1,07 -17,33 -17,33 Kriseramt Gruppe 2
-44,0 -34,3 0,60 -0,34 0,02 -0,43 -0,45 -9,30 -9,30 Kriseramt Gruppe 2
-16,0 -2,6 0,78 -0,03 0,23 -0,17 -0,17 -3,83 -3,83 Kriseramt Gruppe 3 
43,0 53,8 2,42 0,54 -0,02 0,31 0,32 6,32 6,32 Ej i krise Gruppe 4
-16,7 -51,8 0,58 -0,52 0,52 -0,13 -0,71 -8,74 -8,74 Kriseramt Gruppe 2

-133,9 -146,3 0,41 -1,46 1,01 -1,46 -1,68 -31,63 -31,63 Kriseramt Gruppe 1
-23,4 -45,6 0,64 -0,46 0,36 -0,35 -0,49 -9,19 -9,19 Kriseramt Gruppe 2
-63,3 -170,1 0,37 -1,70 0,70 -1,08 -1,73 -28,90 -28,90 Kriseramt Gruppe 1
-11,1 -29,4 0,75 -0,29 0,76 -0,18 -0,44 -6,63 -6,63 Kriseramt Gruppe 3 

-635,7 -3,5 1,15 -0,03 0,00 -6,78 -2,88 -88,46 -88,46 Kriseramt Gruppe 1
3,7 34,1 12,68 0,34 -0,39 0,02 0,28 4,00 4,00 Ej i krise Gruppe 4
-0,7 -8,0 0,93 -0,08 9,80 -0,08 -0,09 -2,53 -2,53 Kriseramt Gruppe 3 

-149,2 -39,9 0,60 -0,40 0,02 -1,15 -0,48 -16,74 -16,74 Kriseramt Gruppe 2
-35,4 -44,5 0,56 -0,44 0,29 -0,34 -0,50 -9,11 -9,11 Kriseramt Gruppe 2
-16,0 30,1 0,93 0,30 0,06 -0,12 0,03 -0,91 -0,91 Kriseramt Gruppe 3 

-321,3 -109,9 0,94 -1,10 0,00 -2,30 -2,73 -46,50 -46,50 Kriseramt Gruppe 1
-280,7 -301,2 0,00 -3,01 0,08 -3,04 -3,03 -61,45 -61,45 Kriseramt Gruppe 1
-104,0 -108,5 0,06 -1,08 0,12 -1,17 -1,34 -25,23 -25,23 Kriseramt Gruppe 1
-5,2 -102,0 0,00 -1,02 0,79 -0,09 -1,31 -14,30 -14,30 Kriseramt Gruppe 2
-4,9 15,0 0,70 0,15 0,75 -0,07 -0,07 -1,60 -1,60 Kriseramt Gruppe 3 
-23,0 -867,6 0,09 -8,68 2,28 -0,75 -9,73 -104,24 -104,24 Kriseramt Gruppe 1
21,4 -287,8 0,25 -2,88 -0,17 -0,01 -2,97 -30,93 -30,93 Kriseramt Gruppe 1
-5,2 14,3 0,87 0,14 0,49 -0,07 0,04 -0,76 -0,76 Kriseramt Gruppe 3 

#DIVISION/0! #DIVISION/0! 0,00 #DIVISION/0! 0,00 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Gruppe 4
#DIVISION/0! #DIVISION/0! 0,00 #DIVISION/0! 0,00 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Gruppe 4

-20,4 7,3 1,05 0,07 0,10 -0,18 0,02 -2,18 -2,18 Kriseramt Gruppe 3 
-5,9 -8,3 0,87 -0,08 0,81 -0,11 -0,11 -2,87 -2,87 Kriseramt Gruppe 3 

101,9 26,5 1,19 0,26 -0,16 0,61 0,01 6,08 6,08 Ej i krise Gruppe 4
-5,8 -0,1 0,46 0,00 1,38 -0,14 -0,37 -4,96 -4,96 Kriseramt Gruppe 3 

-549,8 -1.256,6 0,02 -12,57 0,10 -6,07 -16,21 -214,86 -214,86 Kriseramt Gruppe 1
-3,0 -97,4 0,28 -0,97 5,06 -0,49 -1,50 -19,48 -19,48 Kriseramt Gruppe 2
-28,1 -17,1 0,78 -0,17 0,15 -0,23 -0,23 -5,24 -5,24 Kriseramt Gruppe 3 

-222,8 -216,7 0,63 -2,17 0,07 -2,25 -2,18 -44,96 -44,96 Kriseramt Gruppe 1
-5,5 42,8 0,76 0,43 0,08 -0,06 -0,06 -0,61 -0,61 Kriseramt Gruppe 3 

-469,8 -431,1 0,19 -4,31 0,00 -4,66 -4,88 -94,60 -94,60 Kriseramt Gruppe 1
2,9 6,2 1,30 0,06 -0,67 0,01 0,01 -0,45 -0,45 Kriseramt Gruppe 3 

-18,1 -19,5 1,06 -0,20 0,37 -0,24 -0,24 -5,44 -5,44 Kriseramt Gruppe 3 
-8,9 12,1 0,69 0,12 0,10 -0,08 -0,41 -4,19 -4,19 Kriseramt Gruppe 3 
-63,2 -401,6 0,08 -4,02 0,51 -2,68 -4,26 -69,86 -69,86 Kriseramt Gruppe 1
-16,8 10,5 1,06 0,10 0,11 -0,13 -0,03 -1,92 -1,92 Kriseramt Gruppe 3 
6,6 -15,3 0,87 -0,15 -0,86 -0,05 -0,26 -3,64 -3,64 Kriseramt Gruppe 3 
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8,9 28,5 1,37 0,29 -0,64 0,02 0,27 2,24 2,24 Ej i krise Gruppe 4
-27,2 6,9 0,49 0,07 0,01 -0,18 0,28 -0,34 -0,34 Kriseramt Gruppe 3 
20,0 27,9 1,18 0,28 -0,33 0,14 0,05 1,77 1,77 Ej i krise Gruppe 4
0,9 -5,5 0,01 -0,05 -7,60 -0,06 -0,06 -2,06 -2,06 Kriseramt Gruppe 3 

3.849,9 -97.610,4 0,00 -976,10 -0,05 36,63 -985,15 -9.635,25 -9.635,25 Kriseramt Gruppe 1
11,0 12,8 0,95 0,13 -0,05 0,08 0,08 0,91 0,91 Ej i krise Gruppe 4
3,1 5,0 0,82 0,05 -2,55 -0,04 -0,12 -1,89 -1,89 Kriseramt Gruppe 3 
-9,7 -10,5 0,65 -0,11 0,06 -0,09 -0,40 -4,94 -4,94 Kriseramt Gruppe 3 

-520,0 -732,6 0,01 -7,33 0,00 -37,33 -37,33 -661,10 -661,10 Kriseramt Gruppe 1
-91,3 -20,6 0,83 -0,21 0,02 -0,93 -0,93 -17,27 -17,27 Kriseramt Gruppe 2
-27,0 -3,8 0,81 -0,04 0,18 -0,25 -0,24 -5,11 -5,11 Kriseramt Gruppe 3 
1,4 28,0 1,17 0,28 -0,18 0,01 0,02 0,28 0,28 Ej i krise Gruppe 4
5,2 33,4 1,40 0,33 -0,69 0,01 0,01 0,32 0,32 Ej i krise Gruppe 4
5,1 19,0 0,92 0,19 -0,56 0,02 0,02 0,18 0,18 Ej i krise Gruppe 4

-55,0 -18,7 0,40 -0,19 0,08 -0,44 -0,25 -7,52 -7,52 Kriseramt Gruppe 2
-65,6 -37,0 0,52 -0,37 0,11 -0,72 -0,72 -14,23 -14,23 Kriseramt Gruppe 2
-3,3 41,8 0,90 0,42 0,83 -0,04 0,36 2,62 2,62 Ej i krise Gruppe 4

-662,6 -476,4 0,17 -4,76 0,00 -6,53 -6,53 -126,33 -126,33 Kriseramt Gruppe 1
-28,2 -25,8 2,08 -0,26 0,01 -0,28 -0,28 -6,23 -6,23 Kriseramt Gruppe 3 

-152,6 -122,9 0,07 -1,23 0,08 -1,64 -1,64 -32,55 -32,55 Kriseramt Gruppe 1
-233,4 -49,7 0,62 -0,50 0,07 -1,96 -0,59 -25,79 -25,79 Kriseramt Gruppe 1
-33,6 4,3 0,76 0,04 0,06 -0,27 -0,26 -5,21 -5,21 Kriseramt Gruppe 3 
-89,6 -32,1 0,63 -0,32 0,20 -1,07 -0,44 -15,39 -15,39 Kriseramt Gruppe 2
2,3 29,6 1,42 0,30 -0,33 0,04 0,04 0,76 0,76 Ej i krise Gruppe 4
8,5 7,0 1,05 0,07 -0,08 0,06 0,06 0,46 0,46 Ej i krise Gruppe 4

-146,1 -132,0 0,76 -1,32 0,03 -1,51 -1,51 -30,41 -30,41 Kriseramt Gruppe 1
-1,8 76,1 4,42 0,76 1,73 -0,06 -0,06 0,76 0,76 Ej i krise Gruppe 4
34,5 14,6 0,82 0,15 0,00 0,23 0,00 1,90 1,90 Ej i krise Gruppe 4
-94,9 -65,8 0,19 -0,66 0,09 -1,00 -1,00 -19,92 -19,92 Kriseramt Gruppe 2
-12,1 -9,3 0,74 -0,09 0,54 -0,19 -0,19 -4,28 -4,28 Kriseramt Gruppe 3 
-18,1 -17,8 0,13 -0,18 0,43 -0,26 -0,26 -5,85 -5,85 Kriseramt Gruppe 3 
25,2 21,7 1,07 0,22 -0,01 0,19 0,19 3,16 3,16 Ej i krise Gruppe 4
-13,0 -2,0 0,91 -0,02 0,31 -0,13 -0,13 -3,01 -3,01 Kriseramt Gruppe 3 
0,7 20,6 0,74 0,21 -5,24 -0,02 0,12 0,52 0,52 Ej i krise Gruppe 4

-51,2 -28,5 0,56 -0,28 0,06 -0,54 -0,32 -9,32 -9,32 Kriseramt Gruppe 2
-175,5 -102,3 0,49 -1,02 0,06 -1,40 -1,40 -27,78 -27,78 Kriseramt Gruppe 1
-4,0 96,0 25,06 0,96 0,06 -0,04 -0,04 4,39 4,39 Ej i krise Gruppe 4
-43,4 -117,7 0,02 -1,18 0,00 -0,72 -13,00 -106,65 -106,65 Kriseramt Gruppe 1
-22,9 -12,5 0,67 -0,13 0,23 -0,21 -0,18 -4,55 -4,55 Kriseramt Gruppe 3 
-16,2 -18,6 1,22 -0,19 0,61 -0,20 -0,25 -5,13 -5,13 Kriseramt Gruppe 3 
7,0 9,1 2,17 0,09 -0,77 0,02 0,05 0,16 0,16 Ej i krise Gruppe 4

-32,4 12,2 1,22 0,12 0,20 -0,09 0,10 -0,59 -0,59 Kriseramt Gruppe 3 
6,2 20,1 0,67 0,20 -0,82 0,01 0,04 0,11 0,11 Ej i krise Gruppe 4

-38,6 -21,0 0,78 -0,21 0,20 -0,35 -0,29 -6,92 -6,92 Kriseramt Gruppe 3 
-54,2 -8,8 0,77 -0,09 0,09 -0,44 -0,15 -6,49 -6,49 Kriseramt Gruppe 3 
-87,0 -342,3 0,17 -3,42 0,20 -0,62 -7,02 -68,10 -68,10 Kriseramt Gruppe 1
3,4 17,1 1,46 0,17 -1,07 0,00 0,16 0,97 0,97 Ej i krise Gruppe 4

-122,3 -196,3 0,21 -1,96 0,03 -1,40 -2,00 -34,87 -34,87 Kriseramt Gruppe 1
-2,8 30,2 1,35 0,30 1,22 -0,04 0,22 1,33 1,33 Ej i krise Gruppe 4
-2,7 91,5 11,82 0,92 30,48 -0,85 0,81 0,49 0,49 Ej i krise Gruppe 4
-24,9 9,7 1,08 0,10 0,12 -0,20 0,03 -2,27 -2,27 Kriseramt Gruppe 3 
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-26,5 2,7 0,84 0,03 0,00 -0,17 -0,11 -3,23 -3,23 Kriseramt Gruppe 3 
-15,2 23,6 1,83 0,24 0,28 -0,19 -0,09 -2,60 -2,60 Kriseramt Gruppe 3 
7,7 -57,1 0,59 -0,57 -0,84 0,01 -0,65 -7,14 -7,14 Kriseramt Gruppe 2
5,3 0,2 0,98 0,00 -1,33 -0,01 -0,07 -1,44 -1,44 Kriseramt Gruppe 3 
-2,7 1,0 1,00 0,01 0,32 -0,03 -0,19 -2,51 -2,51 Kriseramt Gruppe 3 
-27,2 89,0 1,76 0,89 0,04 -0,22 -0,35 -2,85 -2,85 Kriseramt Gruppe 3 
8,2 12,8 0,95 0,13 -0,61 0,02 0,12 0,68 0,68 Ej i krise Gruppe 4

-22,1 7,3 1,12 0,07 0,00 -0,17 0,04 -1,92 -1,92 Kriseramt Gruppe 3 
2,8 2,2 1,03 0,02 -0,34 0,01 0,01 -0,47 -0,47 Kriseramt Gruppe 3 

-21,7 -5,2 1,07 -0,05 0,09 -0,24 -0,26 -5,17 -5,17 Kriseramt Gruppe 3 
1,3 3,1 0,71 0,03 -4,29 -0,03 -0,04 -1,30 -1,30 Kriseramt Gruppe 3 
-0,3 -8,1 0,90 -0,08 9,94 -0,03 -0,14 -2,45 -2,45 Kriseramt Gruppe 3 
-9,5 -14,8 0,53 -0,15 0,73 -0,12 -0,27 -4,40 -4,40 Kriseramt Gruppe 3 
-9,9 -1,1 0,36 -0,01 0,44 -0,15 -0,06 -2,73 -2,73 Kriseramt Gruppe 3 
32,9 -160,8 0,34 -1,61 -0,42 0,14 -1,95 -18,32 -18,32 Kriseramt Gruppe 2
12,3 38,6 1,30 0,39 -0,35 0,06 0,23 2,61 2,61 Ej i krise Gruppe 4
-84,8 -36,8 0,39 -0,37 0,36 -0,69 -1,06 -16,45 -16,45 Kriseramt Gruppe 2
-0,1 6,7 0,81 0,07 54,82 -0,05 0,03 -1,33 -1,33 Kriseramt Gruppe 3 
-48,4 -42,4 0,57 -0,42 0,08 -0,52 -0,56 -11,24 -11,24 Kriseramt Gruppe 2
34,3 -31,1 0,69 -0,31 -0,57 0,01 -0,46 -5,02 -5,02 Kriseramt Gruppe 3 
-0,1 26,7 1,40 0,27 45,34 -0,01 0,26 1,39 1,39 Ej i krise Gruppe 4
7,1 10,1 1,06 0,10 -0,93 0,00 0,05 -0,06 -0,06 Ej i krise Gruppe 4
6,5 -1,7 0,84 -0,02 -1,07 0,04 -0,12 -1,27 -1,27 Kriseramt Gruppe 3 
-1,7 1,2 1,18 0,01 3,66 -0,19 -0,01 -2,73 -2,73 Kriseramt Gruppe 3 
-8,3 0,3 0,93 0,00 2,13 -0,12 -0,14 -3,00 -3,00 Kriseramt Gruppe 3 
-59,1 24,6 0,51 0,25 0,06 -0,61 -0,61 -10,52 -10,52 Kriseramt Gruppe 2
-9,0 28,4 3,93 0,28 0,05 -0,55 0,26 -3,06 -3,06 Kriseramt Gruppe 3 
-11,6 -11,8 0,87 -0,12 0,97 -0,23 -0,55 -7,46 -7,46 Kriseramt Gruppe 2
3,4 9,2 1,15 0,09 -1,58 -0,01 0,05 -0,25 -0,25 Kriseramt Gruppe 3 
34,6 26,9 1,37 0,27 -0,14 0,26 0,05 2,95 2,95 Ej i krise Gruppe 4
2,3 7,3 0,44 0,07 -2,00 -0,02 0,07 -0,32 -0,32 Kriseramt Gruppe 3 

-23,4 -731,0 0,11 -7,31 14,32 -4,09 -8,43 -123,70 -123,70 Kriseramt Gruppe 1
-59,9 2,7 0,89 0,03 0,02 -0,60 -0,17 -7,82 -7,82 Kriseramt Gruppe 2
18,0 21,7 1,25 0,22 -0,05 0,13 0,17 2,44 2,44 Ej i krise Gruppe 4

-133,2 -98,0 0,32 -0,98 0,05 -1,17 -1,08 -23,06 -23,06 Kriseramt Gruppe 1
-23,4 -0,1 0,70 0,00 0,15 -0,21 -0,36 -5,48 -5,48 Kriseramt Gruppe 3 
-50,9 -30,0 1,24 -0,30 0,18 -0,61 -0,71 -12,77 -12,77 Kriseramt Gruppe 2
-9,7 0,1 0,50 0,00 0,51 -0,11 -0,19 -3,37 -3,37 Kriseramt Gruppe 3 
-10,5 41,1 1,02 0,41 0,59 0,16 0,36 4,55 4,55 Ej i krise Gruppe 4
4,8 11,1 0,98 0,11 -0,92 0,00 0,07 0,06 0,06 Ej i krise Gruppe 4

-35,9 -7,2 0,60 -0,07 0,10 -0,30 -0,25 -5,79 -5,79 Kriseramt Gruppe 3 
0,0 67,4 0,14 0,67 #DIVISION/0! 0,00 0,64 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Gruppe 4
21,7 20,9 0,24 0,21 -0,17 0,14 0,18 2,36 2,36 Ej i krise Gruppe 4
8,0 16,8 1,20 0,17 -0,54 0,04 0,07 0,61 0,61 Ej i krise Gruppe 4

-133,5 -165,6 0,31 -1,66 0,03 -1,83 -2,05 -38,55 -38,55 Kriseramt Gruppe 1
-9,2 -36,9 0,47 -0,37 0,78 -0,14 -0,45 -6,56 -6,56 Kriseramt Gruppe 3 
-16,5 23,3 0,93 0,23 0,20 -0,15 -0,05 -1,90 -1,90 Kriseramt Gruppe 3 
-12,6 12,2 0,91 0,12 0,39 -0,13 -0,13 -2,71 -2,71 Kriseramt Gruppe 3 
0,6 -4,5 0,22 -0,05 -7,97 -0,05 -0,08 -2,00 -2,00 Kriseramt Gruppe 3 

-169,0 29,1 0,24 0,29 0,06 -1,77 0,22 -15,76 -15,76 Kriseramt Gruppe 2
-28,0 -6,9 0,93 -0,07 0,25 -0,35 -0,35 -6,91 -6,91 Kriseramt Gruppe 3 
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10,4 12,8 0,83 0,13 -0,42 0,04 0,04 0,29 0,29 Ej i krise Gruppe 4
-57,6 -11,5 0,62 -0,12 0,05 -0,45 -0,39 -8,42 -8,42 Kriseramt Gruppe 2
5,5 12,6 0,01 0,13 -0,75 -0,07 0,02 -1,12 -1,12 Kriseramt Gruppe 3 
6,3 2,7 0,03 0,03 -0,75 -0,12 -0,02 -2,12 -2,12 Kriseramt Gruppe 3 

-36,3 -5,0 0,79 -0,05 0,10 -0,31 -0,10 -4,73 -4,73 Kriseramt Gruppe 3 
-44,0 -21,5 1,14 -0,21 0,19 -0,51 -0,33 -8,83 -8,83 Kriseramt Gruppe 2
19,0 16,1 1,17 0,16 -0,36 0,09 0,05 1,01 1,01 Ej i krise Gruppe 4
-1,4 33,5 2,03 0,34 2,12 -0,03 0,29 2,11 2,11 Ej i krise Gruppe 4

-271,1 -146,0 0,45 -1,46 0,04 -2,80 -1,98 -46,98 -46,98 Kriseramt Gruppe 1
-34,8 -16,3 0,04 -0,16 0,12 -0,39 -0,36 -7,85 -7,85 Kriseramt Gruppe 2
-65,8 -251,3 0,35 -2,51 0,19 -1,90 -2,58 -45,58 -45,58 Kriseramt Gruppe 1
-54,0 -52,4 0,39 -0,52 0,14 -0,46 -0,68 -11,85 -11,85 Kriseramt Gruppe 2
-20,0 -14,7 0,81 -0,15 0,40 -0,27 -0,26 -5,74 -5,74 Kriseramt Gruppe 3 

-217,1 -131,5 0,62 -1,31 0,00 -2,18 -2,18 -41,88 -41,88 Kriseramt Gruppe 1
-5,2 13,8 0,81 0,14 0,75 -0,07 0,03 -0,86 -0,86 Kriseramt Gruppe 3 
-69,8 -64,5 0,71 -0,64 0,19 -0,82 -0,79 -16,55 -16,55 Kriseramt Gruppe 2
-1,1 12,5 0,81 0,12 0,96 -0,02 -0,02 -0,80 -0,80 Kriseramt Gruppe 3 
-0,8 -22,8 35,48 -0,23 2,12 -0,72 -0,28 -6,15 -6,15 Kriseramt Gruppe 3 
-89,4 -4.174,5 0,02 -41,75 1,08 -48,66 -48,13 -949,12 -949,12 Kriseramt Gruppe 1
-78,7 -25,7 0,59 -0,26 0,02 -0,61 -0,61 -11,96 -11,96 Kriseramt Gruppe 2
-24,8 -18,5 1,35 -0,19 0,12 -0,28 -0,28 -5,98 -5,98 Kriseramt Gruppe 3 
2,0 20,4 9,03 0,20 -2,44 -0,02 0,19 2,05 2,05 Ej i krise Gruppe 4
-8,6 15,8 1,08 0,16 0,25 -0,08 -0,08 -1,73 -1,73 Kriseramt Gruppe 3 
-44,3 -2.005,8 0,04 -20,06 1,51 -24,90 -24,90 -484,45 -484,45 Kriseramt Gruppe 1
25,1 41,0 1,24 0,41 -0,09 0,18 0,18 3,57 3,57 Ej i krise Gruppe 4

-134,5 -73,0 0,54 -0,73 0,03 -1,37 -1,37 -26,44 -26,44 Kriseramt Gruppe 1
-10,1 9,2 1,12 0,09 0,71 -0,19 -0,18 -3,69 -3,69 Kriseramt Gruppe 3 
-18,1 -1,4 0,82 -0,01 0,43 -0,20 -0,14 -3,82 -3,82 Kriseramt Gruppe 3 
9,3 -2,2 0,97 -0,02 -0,73 0,02 -0,40 -3,63 -3,63 Kriseramt Gruppe 3 
2,2 3,2 0,62 0,03 -2,62 -0,02 -0,02 -1,08 -1,08 Kriseramt Gruppe 3 

-48,7 -13,0 0,60 -0,13 0,14 -0,43 -0,19 -6,77 -6,77 Kriseramt Gruppe 3 
10,1 24,2 1,11 0,24 -0,32 0,06 0,12 1,45 1,45 Ej i krise Gruppe 4
32,4 33,3 0,84 0,33 -0,11 0,21 0,26 4,15 4,15 Ej i krise Gruppe 4
-15,3 10,0 0,73 0,10 0,32 -0,13 -0,13 -2,79 -2,79 Kriseramt Gruppe 3 
-6,7 16,5 0,89 0,17 0,75 -0,09 0,07 -0,67 -0,67 Kriseramt Gruppe 3 
-34,0 -19,4 0,76 -0,19 0,07 -0,36 -0,35 -7,52 -7,52 Kriseramt Gruppe 2
-26,8 -0,3 0,67 0,00 0,25 -0,25 -0,05 -3,63 -3,63 Kriseramt Gruppe 3 
3,3 15,0 0,96 0,15 -1,19 -0,01 0,06 0,07 0,07 Ej i krise Gruppe 4
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Bilag 3 - Skulle den supplerende oplysning have været et forbehold?

Revisor Revisor-art Supplerende oplysning 
Going Concern Nr

Burde der efter vores skøn 
have været taget et 

forbehold?
Bemærkning

Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 34 Ja Svag formulering i ledelsesberetningen af usikkerheder
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 41 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 44 Ja Selskabet skal likvideres, hvorfor der burde tages forbehold for at regnskabet er aflagt som going concern
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 45 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 51 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 106 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 128 Ja Meget tynd redegørelse i ledelsesberetningen.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 135 Ja Dårlig beskrivelse af usikkerheder i ledelsesberetningen.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 183 Ja Der er ikke i årsrapporten redegjort for betydelige usikkerheder, hvor der burde have været taget et forbehold.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 184 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 196 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 210 Ja Ingen beskrivelse i ledelsesberetningen omkring usikkerheder
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 217 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 246 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 274 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 275 Ja Dertil hvor revisor henviser redegøres der ikke for usikkerheder
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 288 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 304 Ja Det er revisor selv der beskriver sine antagelser, dette burde have været nævnt i et forbehold.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 307 Ja Revisor redegør for usikkerhederne, burde have været et forbehold
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 330 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 341 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 399 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 410 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 413 Ja Ledelsen redegør ikke for usikkerheder, dette gør revisor, der bør gøre dette i et forbehold.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 426 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 430 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 457 Ja Revisor omtaler selv usikkerheder som det bør gøres i et forbehold.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 465 Ja Der redegøres ikke af ledelsen for betydelige usikkerheder.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 491 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 555 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 588 Ja Meget svag ledelsesberetning, der ikke beskriver usikkerhederne
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 619 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 652 Ja Der er ingen beskrivelse af væsentlige usikkerheder, blot en oplysning om at selskabet vil reetablere kapitalen ved egen drift.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 666 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 674 Nej
Registreret Andre 2 Going C - Forbehold + Supl 675 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 689 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 708 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 709 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 751 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 846 Ja Oplysninger i supplerende burde være en del af forbeholdet.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 868 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 911 Ja Ledelsen beskriver ikke usikkerheder om forsat drift. Medfører et forbehold
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 975 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1016 Ja Svagt formuleret ledelsesberetning, der ikke beskriver væsentlige usikkerheder.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1020 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1026 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1033 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1068 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1069 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1164 Ja Ledelsen har ikke redegjort for usikkerheder vedr. fremtidig finansiering. Der burde tages forbehold.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1169 Nej
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Bilag 3 - Skulle den supplerende oplysning have været et forbehold?

Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1196 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1215 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1221 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1224 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1226 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1229 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1238 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1239 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1241 Ja Svag formulering, hvor usikkerhed ikke beskrives.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1250 Ja Svag formulering, hvor usikkerhed ikke beskrives.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1263 Ja Der er ikke beskrevet usikkerheder om forsat drift. 
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1265 Ja Revisor omtaler usikkerhed omkring finansiering som ledelsen ikke redegør for. Revisor burde have nævnt dette i et forbehold.
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1266 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1272 Ja Revisor nævner selv usikkerheder. Skulle have været et forbehold.
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1294 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1296 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1312 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1322 Ja Det fremgår ikke af ledelsesberetningen at der er tale om usikkerheder.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1324 Ja Der er ingen beskrivelse af usikkerheder, hvorfor revisors bemærkning burde have været et forbehold.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1333 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1335 Ja Revisor omtaler usikkerhed omkring finansiering som ledelsen ikke redegør for. Revisor burde have nævnt dette i et forbehold.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1337 Ja Det fremgår ikke af ledelsesberetningen at der er tale om usikkerheder omkring forsat drift.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1357 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1358 Ja Der nævnes intet om usikkerheder vedrørende forsat drift i ledelsesberetningen
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1379 Nej
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1381 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1423 Nej
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1442 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1443 Nej
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1449 Ja Revisor omtaler usikkerhed omkring finansiering som ledelsen ikke redegør for. Revisor burde have nævnt dette i et forbehold.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1464 Nej
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Bilag 4 - Kvalitetsanalyse af forbehold for going concern

Revisor Revisor-art Forbehold Going Concern Nr Korrekt formuleret 
forbehold? Korrekt tilpasset konklusion? Bemærkning

Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 33 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 50 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 71 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 84 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 155 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 185 Nej Nej Fremgår ikke tydeligt hvad der tages forbehold for.  Burde være en afkræftende konklusion
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 231 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion.
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 233 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 265 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 279 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 296 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 312 Nej Ja Dårlig formulering, hvori det ikke direkte nævnes, at der tages forbehold for going concern
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 313 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 322 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 353 Nej Ja Dårlig formulering, hvori forbeholdet ikke forklares. Fremgår ikke hvilken type forbehold, der er taget.
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 404 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 416 Nej Nej Dårligt formuleret og "blank" konklusion.
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 429 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 448 Nej Ja Dårligt formuleret forbehold
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 455 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 522 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 536 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 543 Ja Nej Afgiver ikke en konklusion
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 597 Nej Ja Fremgår ikke hvad der tages forbehold for- burde måske have været en supplerende oplysning
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 601 Ja Nej Fint formuleret, men afgiver ikke en konklusion.
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 638 Nej Nej Dårligt formuleret og "blank" konklusion
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 644 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 663 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 683 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 717 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 746 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 747 Ja Nej Burde være en afkræftende konklusion
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 798 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 838 Nej Ja Fremgår ikke hvad der tages forbehold for- burde måske have været en supplerende oplysning
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 908 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 974 Ja Nej Der er afgivet en "blank" konklusion
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 982 Nej Ja Dårligt formuleret forbehold
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 986 Nej Ja Dårligt formuleret forbehold, fremgår ikke hvad der tages forbehold for
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 1147 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1170 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1172 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1197 Nej Ja Dårligt formuleret forbehold, fremgår ikke hvad der tages forbehold for
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 1203 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1216 Ja Ja
Statsaut Andre 1 Going C - Forbehold 1244 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1297 Ja Ja
Registreret Andre 1 Going C - Forbehold 1330 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1370 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1380 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1405 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1413 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1415 Ja Ja
Statsaut 4 store 1 Going C - Forbehold 1453 Ja Ja



Bilag 5 - Kvalitetsanalyse af supplerende oplysninger for going concern

Revisor Revisor-art Supplerende oplysning Going 
Concern Nr

Korrekt formuleret 
supplerende 

oplysning
Bemærkning

Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 34 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 41 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 44 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 45 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 51 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 106 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 128 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 135 Nej Ikke særskilt afsnit samt henvises ikke hvortil ledelsen beskrivelse af usikkerhederne er omtalt.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 183 Nej Der henvises ikke til ledelsens redegørelse. 
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 184 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 196 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 210 Nej Bemærkning ikke angivet med supplerende oplysning og placeret foran konklusionen. Der henvises ikke til ledelsens redegørelse.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 217 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 246 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 274 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 275 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 288 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 304 Nej Der henvises ikke til ledelsens redegørelse.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 307 Nej Der henvises ikke til ledelsens redegørelse.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 330 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 341 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 399 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 410 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 413 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 426 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 430 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 457 Nej Der henvises ikke til ledelsens omtale af usikkerheder.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 465 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 491 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 555 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 588 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 619 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 652 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 666 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 674 Ja
Registreret Andre 2 Going C - Forbehold + Supl 675 Nej Bemærkning i supplerende oplysninger er overflødig og ikke korrekt udført
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 689 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 708 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 709 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 751 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 846 Nej Oplysninger i supplerende burde være en del af forbeholdet.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 868 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 911 Nej Der henvises ikke til ledelsens beskrivelse af usikkerheder.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 975 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1016 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1020 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1026 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1033 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1068 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1069 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1164 Nej Der henvises ikke til ledelsens redegørelse af usikkerheder.
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1169 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1196 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1215 Ja

Side 1 af 2



Bilag 5 - Kvalitetsanalyse af supplerende oplysninger for going concern

Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1221 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1224 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1226 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1229 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1238 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1239 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1241 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1250 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1263 Nej Placeret før konklusion samt ingen henvisning til beskrivelse af usikkerheder.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1265 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1266 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1272 Nej Henvises ikke til ledelsesberetningen.
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1294 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1296 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1312 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1322 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1324 Nej Mangler henvisning til ledelsens beskrivelse af usikkerheder. 
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1333 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1335 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1337 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1357 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1358 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1379 Ja
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1381 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1423 Ja
Statsaut 4 store 3 Going C - Suplerende 1442 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1443 Ja
Registreret Andre 3 Going C - Suplerende 1449 Nej Revisor henviser ikke til ledelsesberegningen.
Statsaut Andre 3 Going C - Suplerende 1464 Ja
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