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1 Indledning 

En virksomhed, der har pligt til at udarbejde en årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C 
eller D i Den ny årsregnskabslov (ÅRL), skal lade sin årsrapport revidere af en eller flere revisorer.1 

Virksomhedens dokumentation herfor er den i årsrapporten udarbejdede revisionspåtegning, som er 
revisors erklæring om den udførte revision og konklusionen herpå.   

Den 1. maj 1996 trådte den nye bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers er-
klæringer mv. i kraft (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996, 
(EB96).  

Baggrunden for EB96 var, at der havde været stor kritik af de tidligere afgivne revisionspåtegnin-
ger. I alt for få tilfælde, hvor virksomheder kom i økonomiske vanskeligheder, var der i de foregå-
ende revisionspåtegninger bemærkninger om eventuelle forestående kriser. Endvidere kunne det tit 
være svært for regnskabsbruger at konkludere, om der var taget forbehold, bl.a. fordi der ikke var 
krav om særlig fremhævelse, eksempelvis ved placering i særskilt afsnit, fremhævet med overskrif-
ten "Forbehold".   

Inden EB96 var der ikke standard for revisionspåtegningens udformning2, herunder for formulering 
vedrørende den udførte revision mv., som vi bl.a. ser i RV 7 (1996) appendiks 1 og 2. Et forbehold 
kunne derfor stå skjult i teksten, ligesom der var eksempler på, at forbehold var upræcist formuleret. 
Ofte måtte regnskabsbruger derfor selv finde ud af, om der var anmærkninger i revisionspåtegnin-
gen via en analyse af revisionspåtegningens form og sprog.  

I henhold til EB96 anses revisor for at være offentlighedens tillidsrepræsentant, når denne afgiver 
erklæring på årsrapporter. Revisors erklæring skal beskytte modtageren mod, at væsentlige infor-
mationer ikke udelades af årsrapporten, ligesom revisor skal sikre, at modtageren3 ikke tillægger 
erklæringen større betydning end det udførte arbejde lægger op til.   

Revisorkommissionen havde klare anbefalinger om, at revisionspåtegningen blev gjort mere nuan-
ceret og forståelig for regnskabsbrugerne4, som følge af implementeringen af EB96.  

Ændringer i revisorlovgivningen i årene forinden, ligesom den internationale udvikling, ved ek-
sempelvis ISA 700, som også lagde op til mere informative revisionspåtegninger, gav tilsvarende 
anledning til ændringer i udformningen af revisionspåtegninger i Danmark. Man ønskede ikke 
danske virksomheders konkurrenceevne i udlandet svækket, hvorfor danske revisionspåtegninger 
måtte følge den internationale udvikling.  

Med udgangspunkt heri har jeg derfor fundet det interessant at foretage en gennemgang i udviklin-
gen indenfor den praktiske formulering og udformning af revisionspåtegninger, sammenholdt med 
reguleringen indenfor revisionspåtegninger, herunder de løbende ændringer i reguleringen.  

                                                     

 

1 ÅRL § 135, stk. 1. 
2 jf. RV 7 (1991). 
3 Ved modtager forstås personer, virksomheder og offentlige myndigheder mv., hvis beslutninger normalt må forventes 

at blive påvirket af erklæringerne eller rapporterne. (Erklæringsbekendtgørelsen §1, stk. 4). 
4 "Ny påtegning et skridt i den rigtige retning", Morten Langer, Revision og Regnskabsvæsen nr. 9, 1996. 
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1.1 Problemformulering 
Jeg ønsker at belyse, hvordan og hvorfor erklæringspraksis, i relation til modificeringer, har udvik-
let sig i perioden 1996 til 2007.   

Til underbyggelse af analysen af praksis ønskes følgende spørgsmål besvaret: 
1. Hvilke krav stiller reglerne for afgivelse af en revisionspåtegning med forbehold og/eller 

supplerende oplysninger? 
2. Er der en udviklingstendens i udformning af hhv. forbehold og supplerende oplysninger og 

er denne afledt af reguleringen? 
3. Er der en tendens i relation til henvisningspraksis i modificerede revisionspåtegninger?  

1.2 Afgrænsning 
Det empiriske felt afgrænses til alle danske børsnoterede selskaber. Denne afgrænsning er foretaget, 
da opgavens formål er at analysere udviklingen i formuleringen og udformningen af, samt henvis-
ningspraksis i modificerede revisionspåtegninger over en længere årrække. Såfremt analysen skulle 
omfatte alle selskaber registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden 1996 til 2007, ville 
datagrundlaget være for omfangsrigt.  

Desuden må det antages, at der er større opmærksomhed fra offentligheden, i relation til årsrappor-
ter, herunder revisionspåtegninger, for børsnoterede selskaber, hvorfor kvaliteten af revisionspåteg-
ninger skal være helt i top på årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Afhandlingen behandler ikke revisionspåtegninger på investeringsforeningers årsrapporter, idet der 
til sådanne foreninger stilles særlige krav til regnskabsaflæggelsen. Afhandlingen afgrænses endvi-
dere fra banker, sparekasser, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber mv. Det underliggende 
kriteriesæt for udarbejdelsen af årsrapporter for sådanne selskaber ligner på mange måder de regler, 
der gælder for "almindelige" selskaber, men der er dog forskelle, og en redegørelse for disse for-
skelle vil ikke kunne gives inden for rammerne af denne afhandling. Ud fra et lignende ræsonne-
ment behandler afhandlingen ikke udenlandske aktieselskaber.  

I afhandlingen vil der ikke blive foretaget sammenligninger mellem relevante RS´er og ISA´er, da 
afhandlingen alene omfatter analyse af danske børsnoterede selskaber, revideret af danske revisorer.  

Analysegrundlaget vil bestå af årsrapporter for børsnoterede selskaber for perioden 1996 til 2007, 
det vil sige gennemgang af revisionspåtegninger på reviderede årsrapporter. Erklæringer omkring 
regnskabsopstilling, review mv. er ikke omfattet af afhandlingen, da det givet vil være vanskeligt at 
fremskaffe materiale omkring andre erklæringer, da disse ikke nødvendigvis er offentligt tilgænge-
lige.  

1.3 Målgruppe 
Afhandlingen er skrevet med forudsætning om, at læseren har et grundlæggende kendskab til regn-
skabsaflæggelse i almindelighed samt rimelig forståelse for sammenhængen i en årsrapport. Desu-
den forudsættes et almindeligt kendskab til de reguleringer revisorstanden er underlagt, herunder 
udførelsen af en revision.  

Målgruppen for afhandlingen er regnskabsbrugere, som ønsker en nærmere indsigt i, hvordan ud-
viklingen har været, indenfor formulering og indhold i forbehold og supplerende oplysninger, i pe-
rioden 1996 til 2007.   
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Ligeledes er målgruppen for afhandlingen også revisorstanden, som bør forholde sig til "sundhe-
den" i den praktiske udformning i forhold til regelsættet og i forhold til regnskabsbrugers forståelse 
af formuleringer.  

Sekundær målgruppe er medstuderende på cand.merc.aud. samt andre med interesse i det valgte 
emne.  

1.4 Metodevalg 
Formålet med nærværende opgave er at sammenholde modificerede revisionspåtegninger på års-
rapporter for børsnoterede selskaber for perioden 1996 til 2007, for at analysere på udviklingen i 
udformning, herunder formulering, omfang, henvisningspraksis mv., sammenholdt med reglerne i 
regelsættet for revisionspåtegninger i samme periode.  

For at kunne sammenholde afgivne modificerede revisionspåtegninger for perioden 1996 til 2007 
med lovgivningen, er det nødvendigt at foretage en gennemgang af regelsættet og de ændringer, der 
er foretaget heri i perioden.  

Undersøgelsen designes således, at der tages udgangspunkt i empirisk, kvalitativ, sekundær data, i 
form af årsrapporter fra danske børsnoterede selskaber for perioden 1996 til 2007.  

Hovedproblemstillingen og underspørgsmål besvares således ud fra hhv. en teoretisk som en empi-
risk gennemgang.  

Afhandlingen er struktureret således, at den teoretiske behandling er forud for den empiriske, hvil-
ket svarer til opbygningen af problemformuleringen. Trods denne opdeling bør de 2 dele ikke læses 
uafhængigt af hinanden.  

Opgaven er struktureret således:           

Figur 1: Opgavestruktur. 

1. Indledning

 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Målgruppe 

Metodevalg 

Litteraturgennemgang 

2. Regelsættet

 

Reguleringsorgan 

Erklæringsbekendtgørelsen 1996 

Forbehold 

Konklusionsafsnit 

Supplerende oplysninger 

Ændringer i EB fra 1996 til 2007

 

3. Analyse af revisionspåtegninger 

i praksis

 

Påtegninger med forbehold 

Påtegninger med Supplerende oplys-

ninger´ 

Henvisninger til årsrapporten 

4. Konklusion

 



Indledning 

   
5

 
Teoretisk del: 
Afhandlingen er en empirisk undersøgelse af revisionspåtegninger og dermed baseret på historiske 
data. En vurdering af disse data foretages derfor på baggrund af de regelsæt, der var gældende på 
tidspunktet for den enkelte årsrapports aflæggelse og afgivelsen af revisionspåtegningen.  

Derfor vil afhandlingen omfatte en gennemgang af det gældende regelsæt i 1996, med præcisering 
af de ændringer, der er foretaget til regelsættet i perioden 1996 til 2007.  

Erklæringsbekendtgørelsen danner grundlag for problemformuleringens besvarelse. Fortolkningen 
af erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser er primært foretaget med udgangspunkt i de fortolk-
ningsbidrag, som er udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og FSR5, hvilket omfatter: 

 

Vejledning til Erklæringsbekendtgørelsen fra 1996 (EV) 

 

RV 6 (1981), RV 6 (1997) og RV 7 (1996) 

 

RS 570 (2004), RS 570 (2006), RS 700 (2002), RS 700 (2006) og RS 701 (2006) 

 

Revisionsudtalelser (UR)  

Derudover inddrages fortolkninger af erklæringsbekendtgørelsen, som er tilkendegivet i artikler 
skrevet af fagfolk. Artikler er i et vist omfang præget af forfatterens personlige holdninger og fagli-
ge niveau. Personlige holdninger er derfor udeladt ved anvendelse af artikler i afhandlingen.   

Afhandlingens teoretiske kapitler inddrages løbende i afhandlingens empiriske del for at analysere 
på, om den praktiske udvikling er resultat af selvregulering eller som følge af ændringer i regelsæt-
tet.  

Empirisk del 
Analysen er foretaget med udgangspunkt i 1.946 revisionspåtegninger på årsrapporter, afgivet for 
perioden 1996 til 2007. Heraf er udvalgt de revisionspåtegninger, som er modificeret, hvilket er 132 
revisionspåtegninger.  

Det er min subjektive vurdering af revisionspåtegningerne, der kommer til udtryk i analysen. Det 
kan ikke udelukkes, at læseren af afhandlingen har en anden opfattelse af, hvorvidt de behandlede 
revisionspåtegninger kan fortolkes på anden måde.  

1.4.1 Dataindsamling 

For perioden 1996 til 2004 er indhentet database fra Account Data med samtlige revisionspåtegnin-
ger på årsrapport for danske børsnoterede selskaber.   

For 2005, 2006 og 2007 er børslister pr. 31.12. fra Københavns Fondsbørs gennemgået og samtlige 
relevante årsrapporter6 er indhentet via Web-direct (under Købmandsstanden).  

1.4.2 Analyseteknik: 

Samtlige revisionspåtegninger på årsrapporter for danske børsnoterede selskaber aflagt for 1996 til 
2007 er gennemgået7. Revisionspåtegninger med modifikationer er udvalgt og gennemgået ved 
sammenholdelse med regelsættet. 

                                                     

 

5 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 
6 I overensstemmelse med afgrænsningen. 
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Der er brugt kvalitative metoder ved gennemgang af revisionspåtegninger, som så er søgt kvantifi-
ceret indenfor en relevante opdeling af henholdsvis forbeholdstyper og supplerende oplysninger.  

Med udgangspunkt i opdelingen af de modificerede revisionspåtegninger indenfor henholdsvis for-
beholdstyper og typer af supplerende oplysninger, er det søgt bevist, hvorvidt der i praksis er en 
udvikling i indhold og formulering af forbehold og supplerende oplysninger i revisionspåtegninger, 
herunder om der er en sammenhæng med udviklingen i regelsættet.   

1.4.3 Årsrapport kontra årsregnskab 

Begrebet årsrapport blev introduceret med Den ny årsregnskabslov (nr. 488 af 7. juni 2001). Defini-

tionen heraf er gengivet i kapitel 7.2.  

Til trods for at begrebet årsrapport først anvendes i regelsæt og praksis fra 2001, anvendes beteg-

nelsen "Årsrapport" i nærværende afhandling for samtlige rapporter/regnskaber afgivet i perioden 

1996 til 2007, som opfylder definitionen på en årsrapport. Undtagelse herfra er, når der er tale om 

en gengivelse fra regelsæt. 

                                                                                                                                                                               

 

7 Jf. bemærkninger i afgrænsning vedr. datagrundlag. 
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2  Erklæringsbekendtgørelsen 

2.1 Reguleringsorganer 
Revisorer er reguleret af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (Revisorloven)8. I hen-
hold til lov om statsautoriserede revisorer (1996) §6a, stk. 4 9, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
udstede bekendtgørelser som revisor skal overholde. Bekendtgørelserne kan kun sætte regler inden-
for områder, som revisorloven er tiltænkt at skulle regulere. Erklæringsbekendtgørelsen er således 
udstedt af Erhvervs- og selskabsstyrelsen i overensstemmelser hermed.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har desuden udstedt en erklæringsvejledning, som skal understøtte 
erklæringsbekendtgørelsen. Erklæringsvejledningen er ikke bindende for revisor, hvorfor den alene 
skal fungere som et fortolkningsbidrag i tilfælde, hvor revisor er i tvivl om forståelsen af regulerin-
gen i erklæringsbekendtgørelsen.  

Lov om statsautoriserede revisorer (1996) §6a, stk. 2 regulerer, at revisor skal udføre sit erhverv i 
overensstemmelse med god revisorskik, men overlader revisorbranchen til selv at definere indhol-
det heraf. God revisorskik skal afspejle, hvorledes en god og kompetent gennemsnitsrevisor vil ud-
føre det tilsvarende arbejde. FSRs vejledninger/standarder er netop anbefalinger til revisorbranchen 
om, hvordan denne udfylder normen om god revisorskik. FSR er alene et standardudstedende organ 
og der er således ikke lovkrav til, at vejledningerne/standarderne følges.  

Som nævnt er hverken Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning som FRSs revisionsvejlednin-
ger/-standarder direkte lovbundne, men de beskriver god revisionsskik, hvilket medfører, at de skal 
overholdes, jf. Lov om statsautoriserede revisorer (1996) §6a, stk. 2.  

Erklæringsvejledningen knytter sig til bekendtgørelsen, mens revisionsstandarder er revisororgani-
sationernes bud på, hvad de anser for god revisionsskik, og som derfor er bindende for revisorerne i 
deres arbejde. Dette er vigtigt at holde sig for øje i de - formentlig sjældne - tilfælde af uoverens-
stemmelser mellem vejledningen og revisionsstandarder. God revisionsskik kan ikke gå uden for de 
rammer og krav, som fremgår af bekendtgørelsen. Tilsvarende kan heller ikke vejledningen ændre 
på bekendtgørelsens krav.10  

Da Danmark er medlem af EU gælder de retsakter, der udstedes af fællesskabsmyndighederne også 
i Danmark. Danmark har forpligtelser som følge af de indgåede traktater, men derudover kan Dan-
mark blive forpligtet som følge af den sekundære fællesskabsret, der anvendes til at regulere de 
enkelte retsområder, indenfor hvilke EU har kompetence.  

Ministerrådet og Kommissionen kan indenfor den sekundære fællesskabsret udstede forordninger 
og direktiver. Forordninger har bindende virkning for medlemmer af EU og kommer også før med-
lemslandets nationalret, hvor direktiver også har bindende virkning for medlemmer af EU, men 
medlemslandets nationalret kommer før direktivet.   

                                                     

 

8 Tidligere var denne opdelt i 2 love, Lov om statsautoriserede revisorer og Lov om registrerede revisorer. 
9 og nu i henhold til revisorloven (2008) §2, stk. 3. 
10 Kommentarer til EB03, pkt. 1. 
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I maj 2003 udsendte EU kommissionen meddelelsen "Styrkelse af den lovpligtige revision i EU".11 

Meddelelsen indeholdt en prioriteret 10 punkts handlingsplan for perioden 2003 til 2006 for moder-
nisering af 8. direktiv om autorisation af personer, der foretager lovpligtig revision af regnskaber.  

I Danmark fremkom revisorkommissionen12 i begyndelsen af 2002 med et forslag til en ny revisor-
lov. Kommissionens forslag resulterede i en ny lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, 
som tiltrådtes ved lov nr. 749 af 21. august 2003, med ikrafttrædelse 1. september 2003.   

Som en del af moderniseringen af 8.direktiv fremsatte EU-kommissionen i marts 2004 forslag om, 
at der ved alle lovpligtige revisioner i EU skal anvendes de internationale revisionsstandarder. Den 
25. april 2006 blev 8. direktiv endeligt vedtaget med ikrafttræden den 29. juni 2006 med krav om, 
at medlemsstaterne senest 2 år efter direktivets vedtagelse skal have implementeret direktivet.  

I Danmark har revisorbranchen siden 1. januar 2003 været underlagt de nye revisionsstandarder. I 
takt med IAASB udvikler nye/moderniserer eksisterende standarder, oversættes og, om nødvendigt, 
tilpasses standarderne dansk lovgivning. Naturligvis foretages der kun tilpasninger, såfremt der er 
tale om skærpede forhold, i det FSR er forpligtet til at understøtte IFACs opgave med at fremme 
udviklingen og styrkelsen af revisorprofessionen13. Den danske pendant til revisionsstandarderne, 
revisionsvejledningerne, er løbende, i takt med at de nye RS´er har erstattet eksisterende revisions-
vejledninger, blevet udsluset.  

Som følge af de ændringer, der er foretaget til 4. og 7. direktiv, samt til enkelte revisionsstandarder, 
blev Erklæringsbekendtgørelsen opdateret (EB04).  

Det er på næste side illustreret, hvordan revisors erklæringer på reviderede årsrapporter har været 
reguleret i Danmark i perioden 1996 til 2008. 

                                                     

 

11 KOM 2003, 286. 
12 Revisorkommissionen samarbejder med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administration af og lov om statsautori-

serede revisorer og lov om registrerede revisorer. 
13 Økonomi- og Erhvervsministeriet, betænkning nr. 1478, oktober 2006. 
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Figur 2: Ændring i regelsættet vedrørende revisionspåtegninger i perioden 1996 til 2007. 
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Tillægget til EB96 af 16/12-2002 var afledt af den nye ÅRL, dels for at tilpasse erklæringsbekendt-
gørelsen til den nye ÅRLs terminologi, dels for at tage højde for nyskabelsen "Supplerende beret-
ninger" i relation til revisionspåtegningen, samt slutteligt som følge af den internationale udvikling i 
udformningen af revisionspåtegninger.14  

Desuden var det nødvendigt med opdatering, som følge af udsendelsen af RS 700 (2002) som er-
statter RV 7 (1996).  

Der skete ikke nogen egentlige ændringer i erklæringsbekendtgørelsen ved EB03 ud over, at de 2 
tillæg af 17. december 2001 og 16. december 2002 blev indføjet i EB96.  

Vedtagelsen af den nye revisorlov i 2003 medførte ikke ændringer til Erklæringsbekendtgørelsen.  

Opdateringen af erklæringsbekendtgørelsen i 2004 sker som følge af den internationale udvikling.  

2.2 Regelsættet 

I dette kapitel vil væsentlige regler i EB96 blive gennemgået, ligesom de ændringer, der er foretaget 
i Erklæringsbekendtgørelsen i perioden 1996 til 2007 og som er relevante i forhold til modificerede 
revisionspåtegninger, vil blive fremhævet.  

Som tidligere nævnt vil denne afhandling behandle udviklingen indenfor modificerede revisionspå-
tegninger på reviderede årsrapporter, hvorfor øvrige regler til indhold og udformning af revisions-
påtegningen ikke er behandlet.  

2.2.1 Erklæringsbekendtgørelsen af 22. februar 1996 
Erklæringsbekendtgørelsen af 22. februar 1996 (EB96) træder i kraft den 1. maj 1996.  

EB96 præciserer i §1, stk. 1 og 2, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og at revisionspå-
tegningen skal udformes uafhængigt af hvervgiveren. Det vil sige, at selvom det er generalforsam-
lingen som vælger revisor til at udføre revisionen, så skal revisionspåtegningen på årsrapporten 
være rettet mod en bredere kreds af regnskabsbrugere, som kan have tillid til revisors attestation på 
årsrapporten.  

Med udgangspunkt i ÅRLs bestemmelser skal revisor affatte erklæringer og rapporter under hen-
syntagen til forhold, som regnskabsbruger normalt må forventes at tillægge betydning, når denne 
træffer beslutninger. En nødvendig forudsætning for at revisor kan vurdere, hvad der er væsentligt, 
er en stillingtagen til, hvem der i den forbindelse anses for at være regnskabsbruger. Som regn-
skabsbruger anses personer, virksomheder og offentlige myndigheder mv., hvis beslutninger må 
forventes at blive påvirket af erklæringerne og rapporterne.15  

I henhold til EB96 §1 skal revisor afgive erklæring på alle reviderede regnskaber. Revisionspåteg-
ningen er revisors erklæring om den udførte revision, herunder om der er forhold, som skal frem-
hæves som supplerende oplysninger eller forbehold, jf. EB96 §3.  

                                                     

 

14 Indledende kommentar til EB03. 
15 EB96 §1, stk. 4. 
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Begrebet "god revisionsskik" blev implementeret i erklæringsbekendtgørelsen, jf. §17, Tillæg til 
EB96 af 17.12.2001, men er dog ikke et nyt begreb i revisionens udførelse, da det også før var at 
finde i revisorlovgivningen.  

EB96 §4, stk.1 foreskriver, at enhver revisionspåtegning på reviderede regnskaber skal opstilles i 
nedenstående rækkefølge:  

 

en identifikation af det regnskab, der er revideret  

 

en omtale af, at det af bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan (ledelsen) 
eller af hvervgiveren udarbejdede regnskab er revideret 

 

en omtale af den udførte revision 

 

forbehold eller oplysninger om, at påtegningen er uden forbehold 

 

eventuelle supplerende oplysninger 

 

konklusion på den udførte revision16  

EB96 §4, stk. 1 opremser nøjagtig de forhold som revisionspåtegningen skal indeholde. I tillægget 
til EB96 af 16/12 2002 omskrives dette til at revisionspåtegningen mindst skal indeholde disse for-
hold, men der åbnes dermed op for, at revisor også kan tilføje forhold, som han finder nødvendige.  

Forholdet omkring supplerende oplysninger blev også ændret ved Tillæg til EB96 af 16/12-2002, 
ved at supplerende oplysninger fremover skulle indsættes efter konklusionsafsnittet, jf. Tillæg til 
EB96 af 16/12-2002 §4, stk. 1. Ud fra den betragtning, at revisorer tidligere havde udtalt, at man 
ønskede at kunne oplyse om forhold i revisionspåtegningen, uden at dette skulle påvirke konklusio-
nen, synes det også mere naturligt, at sådanne forhold omtales efter konklusionsafsnittet.  

Er der redegørelser e.l., som ikke er revideret, må revisor præcisere, ved sideangivelse, hvad der er 
revideret, jf. RV 7, afsnit 3.9.  

Med tillægget af 17. december 2001 blev det præciseret i §3, stk. 2, at revisionspåtegningen omfat-
ter alle de lovpligtige dele af årsrapporten.  

Revisorkommissionen var af den opfattelse, at den standardiserede form, som revisionspåtegnin-
gerne havde inden EB96 trådte i kraft, ikke oplyste regnskabsbrugeren tilstrækkeligt om, hvad det 
egentlig betyder, at en årsrapport er revideret. Der syntes at være behov for, at det blev præciseret 
overfor regnskabsbruger, om de grundlæggende principper revisor arbejder efter. Dette fordi mange 
ikke forventede, at der kunne være fejl i årsrapporten, som revisor kendte til, men som ansås for 
værende uvæsentlige.   

EB96 foreskriver derfor, at revisor i revisionspåtegningerne skal præcisere ansvarsfordelingen, her-
under at det er selskabets ledelse, som aflægger årsrapporten og ikke revisor, og der skal være en 
kort omtale af den udførte revision, jf. EB96 §4, stk. 1 nr. 2 og 3 samt §4, stk. 2.  

De væsentligste ændringer fra den gamle påtegningsbekendtgørelse og til den ny EB96 er primært 
en præcisering af de forhold, som skal angives i revisionspåtegningen samt en eksakt rækkefølge 
heraf, jf. EB96 §4. Det skal være lettere for regnskabsbruger at forstå og overskue, om revisionen 
giver anledning til væsentlige bemærkninger, hvorfor forbehold og supplerende oplysninger frem-
over skal angives i særskilte afsnit inddelt med overskrift. 

                                                     

 

16 EB96, §4, stk. 1 
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Efter EB96 § 4, stk. 3 skal det desuden tydeligt fremgå af revisors påtegning, såfremt revisionen 
ikke har givet anledning til forbehold. Dette angives med teksten: "Revisionen har ikke givet anled-
ning til forbehold". Efter RV 7 indsættes teksten som afslutning til afsnittet om den udførte revisi-
on.  

EB96 præciserer, hvordan forhold skal præsenteres i revisionspåtegningen17, herunder som supple-
rende oplysning eller forbehold, samt hvilke forhold der giver anledning til en modificeret revisi-
onspåtegning18. Reglerne vedrørende modificerede revisionspåtegninger er gennemgået nedenfor.  

2.2.1.1 Forbehold 
Såfremt revisor tager forbehold i revisionspåtegningen, skal det være tydeligt for modtager, at der 
er tale om forbehold, hvad forbeholdet vedrører og betydningen og omfanget af forbeholdet. Det er 
altså ikke tilstrækkeligt blot at udelade sætningen "Revisionen har ikke givet anledning til forbe-
hold" i afsnittet om den udførte revision. Et forbehold fremhæves ved, at det skal angives i et sær-
skilt afsnit med overskriften "Forbehold", jf. EB96 §5, stk. 2 og 3.  

Samtlige situationer, hvor revisor skal tage forbehold, præciseres i EB96 §5, stk. 1, bestemmelsen 
er således udtømmende. Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis19:  

1. regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens 
aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet, eller det ikke opfylder andre tilsva-
rende, generelle kvalitetskrav, 

2. regnskabet ikke indeholder de krævende oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at 
udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er helt ubetydelige20, 

3. usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket 
det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, 

4. regnskabet er behæftet med fejl eller mangler, 
5. regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætnin-

gen ikke er opfyldt, 
6. forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 
7. revisor ikke kan nå til en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som 

helhed, eller  
8. regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle an-

dre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.  

Punkt 8 er en slags opsamlingsparagraf, hvis hensigt er at fange eventuelle forhold, som ikke falder 
under de øvrige 7 forbeholdssituationer.  

Revisor skal tage forbehold for samtlige forhold, der giver anledning hertil. Det er ikke tilstrække-
ligt at tage forbehold for den væsentligste forseelse og så udelade omtale af de øvrige forhold21.  

                                                     

 

17 EB96 §4, stk. 1. 
18 EB §§5 og 6. 
19 EB96 §5, stk. 1. 
20 Eksempelvis oplysninger som følge af årsregnskabslovgivningen, de børsretlige regler, vedtægter mv. 
21 RV 7 (1996), afsnit 5.5. 
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RV 7 (1996) opdeler forbehold i 2 hovedområder:  

 
Uenighed med ledelsen, som relaterer sig til forbeholdssituationerne i EB96 §5, stk. 1, nr. 1-
5 og nr. 8, og som omfatter forhold, der efter revisors opfattelse bør udtrykkes anderledes i 
regnskabet end den måde, ledelsen har valgt. 

 
Utilstrækkeligt revisionsbevis, som relaterer sig til forbeholdssituationerne i EB96 §5, stk. 
1, nr. 6 og 7, som forekommer, når den foreliggende dokumentation og information ikke gi-
ver revisor det nødvendige grundlag for at kunne konkludere, om regnskabet eller dele af 
regnskabet, eller når der tilbageholdes oplysninger for revisor (Forholdet omtales som be-
grænsning i revisionens omfang i RS 700 (2002). 22   

RV 7 (1996) giver eksempler på, hvilken type konklusion der skal afgives ved de forskellige forbe-
holdssituationer, hvor RS 700 (2002) også giver eksempel på formuleringen af selve forbeholdet.  

Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen (EV) angiver, at ved forbehold omkring eksempelvis 
uenighed om værdiansættelse af poster i årsrapporten, bør revisor oplyse, hvilken metode der burde 
være anvendt ved værdiansættelsen, ligesom den beløbsmæssige indvirkning på virksomhedens 
aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet så vidt muligt bør oplyses. Ved udeladelse 
af lovkrævede oplysninger i årsrapporten skal revisor ikke umiddelbart skrive de manglende oplys-
ninger i revisionspåtegningen, men med hensynet til regnskabsmodtager bør det dog ofte føre til, at 
revisor giver oplysningerne i tilknytning til forbeholdet og begrundelsen herfor.  

 Vurderes et forhold at være uvæsentlige for modtager, skal revisor ikke tage forbehold. Der skal 
dog altid tages forbehold, såfremt årsrapporten mangler lovkrævede oplysninger, medmindre oplys-
ningerne er helt ubetydelige. Generelt ved vurdering af uvæsentlighed, er det væsentligt at vurde-
ringen foretages i forhold til modtageren af årsrapporten og ikke hvervgiver, efter EB96 §1, stk. 2, 
ligesom det skal præciseres, at væsentlighedsdefinitionen i relation til forbehold er væsentlig lavere 
og ikke må sammenholdes med revisors væsentlighedsniveau ved udførelsen af revisionen.   

Revisor skal tydeligt begrunde sine forbehold og det skal angives, såfremt et forbehold er af så af-
gørende betydning, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten, jf. EB96 §6, stk. 3 og 
4. En sådan bemærkning kan tænkes i en situation, hvor revisor vurderer, at ledelsen kan udarbejde 
en korrekt årsrapport, men hvor ledelsen har anvendt værdiansættelsesmetoder, som efter revisors 
opfattelse giver en misvisende årsrapport.  

Forbeholdssituationerne er stort set ikke ændret i forhold til påtegningsbekendtgørelse nr. 121 af 23. 
februar 1989, bortset fra situationer relateret til driftsproblemer.   

Going Concern: 
Hvor revisor efter den gamle påtegningsbekendtgørelse først skulle tage forbehold, når det var 
åbenbart, at virksomheden ikke kunne fortsætte driften, så er teksten i EB96 ændret, således at revi-
sor fremover forventes at tage forbehold på et tidligere tidspunkt. Revisor skal efter EB96 tage for-
behold, hvis årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forud-
sætningen ikke er opfyldt. Selvom ledelsen har omtalt usikkerheden om fortsat drift i årsrapporten, 
så skal revisor også tage forbehold for going concern. Aflægger ledelsen derimod årsrapport under 
forudsætning af, at driften ikke fortsætter, dvs. efter realisationsprincippet, og revisor er enig heri, 
skal der ikke tages forbehold, men i situationen kan det være relevant at give supplerende oplysnin-
ger med henvisning til ledelsens omtale i ledelsesberetningen. 

                                                     

 

22 RV 7 (1996), afsnit 5.2. 
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En særlig form for usikkerhed opstår, når udfaldet af begivenheder eller omstændigheder rejser 
tvivl om virksomhedens muligheder for at fortsætte som going concern. Som et fundamentalt regn-
skabsprincip medfører enhver væsentlig usikkerhed knyttet til et selskabs mulighed for at fortsætte 
som going concern samtidig væsentlig usikkerhed ved opgørelse af årsrapportens elementer.  

RV 12, afsnit 57 foreskriver følgende omkring going concern usikkerheder:  

"Er der væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller omstændigheder, som kan medføre tvivl 
om virksomhedens muligheder for at fortsætte som going concern, skal der redegøres herfor i ledel-
sesberetningen."  

Såfremt revisor vurderer, at virksomheden ikke har omtalt usikkerheden på tilfredsstillende vis, skal 
revisor, i henhold til EB96 §5, stk. 1, nr. 6, tage forbehold herfor.  

2.2.1.2 Supplerende oplysninger 
Inden EB96 trådte i kraft, blev det via pressen udtrykt, at der var ønske om, at væsentlige usikker-
heder blev omtalt i revisionspåtegningerne, herunder også en mulighed for at oplyse om usikkerhe-
der, som dog ikke påvirkede konklusionen i revisionspåtegningen. Den tidligere Påtegningsbe-
kendtgørelse gav også mulighed for at oplyse, om usikkerhed eller usædvanlige forhold, men sup-
plerende oplysninger blev ofte anvendt til at forklare forbehold, hvilket ikke var formålet. Det nye 
regelsæt har præciseret reglerne for anvendelsen af supplerende oplysninger betydeligt.  

Reglerne for supplerende oplysninger er behandlet i EB96 §6. Efter denne bestemmelse skal nød-
vendige forhold, som revisor ønsker at påpege, angives som supplerende oplysninger i revisionspå-
tegningen, under overskriften "Supplerende oplysninger".  

EB96 §6, stk. 1 og 2 angiver, at supplerende oplysninger kan opdeles i 2 grupper: 
1. oplysninger om forhold i regnskabet, som gives for at fremme regnskabsbrugers forståelse 

af årsregnskabet og hvor revisor er enig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling 
og i omtalen heraf, og 

2. oplysninger om forhold, som kan medføre erstatnings- eller strafansvar for virksomhedens 
ledelse. 23  

Der skal særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med 
under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde 
erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede 
virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om 
overtrædelse af: 

1. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 
2. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 
3. lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regn-

skabsmateriale.24  

                                                     

 

23 EV96, afsnit 2.3. 
24 EB96 §6, stk. 2. 
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Er der væsentlige mangler i årsrapporten, skal revisor altid tage forbehold. Revisor kan ikke blot 
afhjælpe manglen ved at omtale de manglende forhold som supplerende oplysninger i revisionspå-
tegningen, jf. EB96 §6, stk. 3.  

Bortset fra situationer, hvor revisor giver oplysninger om muligt ledelsesansvar, er det en forudsæt-
ning, at revisor er enig med ledelsen om det eller de forhold, der giver anledning til supplerende 
oplysninger. Denne betingelse definerer, om der skal tages forbehold eller afgives supplerende op-
lysninger. Det bør derfor altid være tydeligt, om revisor er enig i behandlingen eller omtalen i års-
rapporten, eller om revisor er uenig og derfor tager forbehold.  

Enigheden skal både vedrøre den regnskabsmæssige behandling, samt tilstrækkeligheden i de af 
ledelsen afgivne oplysninger i årsrapporten.  

Formuleringen i EB03 §6, stk. 1 er ændret fra "Revisor skal i revisionspåtegningen give nødvendige 
supplerende oplysninger" til "Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om 
eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold", jf. EB04 §7, stk. 1.   

Formuleringen giver tillige med RS 700 (2002) anledning til at supplerende oplysninger i praksis 
starter med "Uden at tage forbehold" eller "Uden at det har påvirket vor konklusion".  

Supplerende oplysninger opdeles altså i 2 grupper, som er gennemgået nedenfor. Oplysningerne 
skal oplyses i hvert sit afsnit, men under samme overskrift "Supplerende oplysninger".  

Supplerende oplysninger om forhold i årsrapporten 
Formålet med supplerende oplysning om forhold vedrørende årsrapporten er ikke, at de skal afgives 
ofte, men der var fra politisk side ønske om, at revisor skulle henlede regnskabsbrugers opmærk-
somhed på forhold, som er væsentlige at tage stilling til ved vurdering af selskabets resultat, øko-
nomiske stilling og risikoprofil. Oplysningerne skal således ikke bidrage modtageren med nye op-
lysninger. Nødvendigheden af supplerende oplysninger er overladt til revisors vurdering i den en-
kelte situation.  

Eksempelvis i RV 7 (1996) bliver der stillet krav om, at revisor skal give supplerende oplysninger i 
revisionspåtegningen, hvis årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men der er 
væsentlig usikkerhed herom. Revisor skal således oplyse herom, selvom ledelsen har omtalt forhol-
det tilstrækkeligt i årsrapporten og til trods for, at revisor er enig med ledelsen i, at årsrapporten kan 
aflægges som en "going concern". Tilsvarende gælder hvis ledelsen vurderer, at der ikke er tale om 
en going concern og derfor aflægger årsrapporten efter realisationsprincip, når revisor er enig heri 
og finder, at ledelsens beskrivelse af forholdet i årsrapporten er tilstrækkelig. Er revisor derimod 
uenig med ledelsens vurdering, skal der tages forbehold.  

Revisionsudtalelse nr. 2007-04 visualiserer ved nedenstående model, hvordan going concern pro-
blemer skal angives i en revisionspåtegning:  
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Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt

Konklusion med

forbehold for

Going concern Relevant valg uenighed med

valgt som ledelsen om omtale

regnskabsprincip eller afkræftende

konklusion

Ikke relevant valg

Væsentlig problematik om fortsat drift
Omtale af usikkerhed

Afkræftende konklusion

Supplerende oplysning

  

Kilde: Revisionsudtalelse (UR) nr. 2004-1.  

Det er således væsentligt at understege, at omtaler de supplerende oplysninger forhold i årsrappor-
ten, skal revisor være enig med ledelsens vurdering og beskrivelse af forholdet heri. Finder revisor, 
at ledelsens omtale af going concern usikkerheden er utilstrækkelig, skal der tages forbehold.  

I relation til revisors erklæringsansvar præciserer RS 700 (2002), i afsnit 34, at tilføjelsen af en sup-
plerende oplysning om et going concern problem eller om væsentlig usikkerhed normalt er tilstræk-
keligt for at opfylde revisors erklæringsansvar om sådanne forhold. I ekstreme tilfælde, som eksem-
pelvis i situationer med mange usikkerheder, der alle er væsentlige for årsrapporten, kan revisor 
finde det passende, at en konklusion ikke afgives i stedet for at tilføje en supplerende oplysning.  

Supplerende oplysninger om forhold der kan medføre ledelsesansvar 
Kravet om revisors supplerende oplysninger vedr. ledelsesansvar gælder alene i de tilfælde revisor, 
under sin normale revision, er blevet bekendt med forhold af den i bestemmelsen nævnte karakter. 
Revisor skal ved planlægningen og udførelsen af revisionen være opmærksom på forhold, der kan 
indikere, at der er sket besvigelser eller andre uregelmæssigheder, men revisor skal ikke tilrettelæg-
ge særskilte revisionshandlinger med henblik på at afsløre forhold, der indikerer et ledelsesansvar.25  

Som omtalt nedenfor i kapitel 2.2.1.3 Konklusionsafsnit giver reglerne i EB96 §4, stk. 4, nr. 1, der-
imod anledning til ændringer i revisionshandlingerne. Ligeså skal det fremhæves, at oplysningskra-
vet i konklusionen omhandler alle relevante overtrædelser af bogføringslovgivningen, hvor an-
svarsoplysningerne i EB96 §6, stk. 2 alene vedrører oplysninger om forhold, der giver begrundet 
formodning om ledelsesansvar. 26  

I tillægget af 16. december 2002 ændres reglerne i EB96 §4, stk. 4, således at revisor fremover skal 
give supplerende oplysninger i sådanne tilfælde, jf. Tillæg til EB96 af 17/12-2002 §6, stk. 1.   

Oplysningen må dog ikke blandes sammen med kravet i EB96 §6, stk. 2, nr. 3, da dette oplysnings-
krav fortsat alene gælder ved formodet ledelsesansvar.  

Opremsningen af eksempler på konkret lovgivning i EB96 §6, stk. 2 er ikke udtømmende. Oplys-
ningerne skal dog altid være relevante for modtager af årsrapporten og det skal være handlinger 
eller undladelser, der berører den regnskabsaflæggende virksomhed eller dennes tilknyttede virk-
somheder, og/eller der berører virksomhedsdeltagere. Ligeledes kræves det, at ledelsesmedlemmer-
ne kan ifalde ansvar.27  

                                                     

 

25 EV96, afsnit 2.3.2. 
26 EV96, afsnit 2.3.2. 
27 EV96, afsnit 2.3.2. 
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Kun i tilfælde hvor revisor ikke er den ringeste grad i tvivl om, at et forhold ikke skal omtales, kan 
omtalen udelades.  

2.2.1.3 Konklusionsafsnit 
Efter reglerne i EB96 skal konklusionsafsnittet i revisionspåtegningen indeholde bekræftelse på to 
forhold: 

1. at årsrapporten efter revisors opfattelse er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens 
krav til regnskabsaflæggelsen, og 

2. at årsrapporten givet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stil-
ling28 samt resultat.29  

I forbeholdssituationer, må revisor derfor vurdere, om forbeholdet vedrører begge bekræftelser eller 
kun det ene.  

Årsag til forbehold Påvirker ikke regn-
skabets retvisende 
billede30 

Påvirker regnskabets 
retvisende billede31 

Påvirker på afgøren-
de vis regnskabets 
retvisende billede 

Uenighed med ledel-
sen 

Bortset fra konklusion Bortset fra konklusion Afkræftende konklusi-
on 

Utilstrækkeligt revi-
sionsbevis  

Bortset fra konklusion Ingen konklusion 

Kilde: Eksempelsamling: Revisionspåtegninger med forbehold og revisionspåtegninger med supplerende oplysninger, FSR 1998.  

I bilag 1 er givet eksempler på konklusionsafsnit efter reglerne i EB96.  

RS 700 (2002) ændrer på formuleringen af konklusionsafsnittet, således at revisor derefter konklu-
derer på det retvisende billede i forhold til den regnskabsmæssige begrebsramme, hvor konklusio-
nen før var 2-delt ved at revisor først konkluderede på overholdelse af lovgivningen og derefter på 
det retvisende billede. Nedenfor er gengivet eksempler fra før og efter:  

Formulering før RS 700 (2002): 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, 
og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.32  

Formulering i henhold til RS 700 (2002): 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 20XX samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 

 

31. de-
cember 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven.33 

                                                     

 

28 Tidligere formuleret som "økonomiske stilling". 
29 Revision  koncept og teori, side 672. 
30 Formelle fejl eller mangler, der ikke påvirker regnskabets retvisende billede. Eksempelvis i tilfælde hvor vederlag til 

direktion og bestyrelse ikke fremgår af årsrapporten, i strid med ÅRL. 
31 Kan eksempelvis være forhold som uenighed om værdiansættelse af aktiver og passiver, beskrivelsen af anvendt 

regnskabspraksis, den regnskabsmæssige behandling af praksisændringer, udeladelse af lovkrævede oplysninger, man-

gelfulde oplysninger i årsberetningen mv. Jf. FSR eksempelsamling: Revisionspåtegninger med forbehold og revisions-

påtegninger med supplerende oplysninger, side12. 
32 Eksempelsamling: Revisionspåtegninger med forbehold og revisionspåtegninger med supplerende oplysninger, janu-

ar 1998. 
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RS 700 (2002) afsnit 37 til 39 angiver desuden under hvilke omstændigheder, den enkelte konklu-
sionstype skal anvendes. Dette er illustreret nedenfor:  

Indvirkning på kon-
klusion 

Påvirker væsentligt, 
men ikke gennemgri-
bende regnskabets 
retvisende billede 

Påvirker væsentligt 
og gennemgribende 
regnskabets retvisen-
de billede - afkræf-
tende konklusion 

Påvirker muligvis 
væsentligt og gen-
nemgribende regn-
skabets retvisende 
billede 

 

konklusion 
gives ikke 

Uenighed med ledel-
sen 

"bortset fra det i forbe-
holdet anførte giver..." 

"som følge af det i 
forbeholdet anførte 
ikke giver..." 

Ikke relevant 

Begrænsning i om-
fanget af revisors 
arbejde 

"bortset fra mulig ind-
virkning af det i forbe-
holdet anførte giver..." 

Ikke relevant "som følge af det i 
forbeholdet anførte kan 
vi ikke..." 

Kilde: UR 2004-1  

I EB04 tilføjes til §5, stk. 4, at revisor i konklusionsafsnittet også skal konkludere, at regnskabet 
givet et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat i 
overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme  

Forhold omkring konklusionsafsnittet bliver mere specifikt beskrevet i EB04 §5, stk. 5 og 6, således 
at konklusionen i revisionspåtegningen enten skal være uden forbehold, med forbehold eller afkræf-
tende. Kan revisor ikke nå til en konklusion på baggrund af den udførte revision, skal det angives i 
et særskilt afsnit efter afsnittet om "Forbehold". Der er ikke noget nyt i udformningen af konklusio-
nerne i forhold til RS 700 (2002), men konklusionsformerne er dermed indført i Erklæringsbe-
kendtgørelsen.  

Bogføringsloven mv. 
Revisor skal i konklusionen på revisionspåtegningen oplyse, såfremt virksomheden ikke opfylder 
bogføringslovgivningen34. Tilsvarende skal det oplyses, såfremt virksomheden ikke opfylder lov-
givningen og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabet35, jf. EB96 §4, stk. 4. Herunder 
gælder, at såfremt det er omfattet af lovgivningen eller bestemmelserne, at det skal oplyses om års-
rapporten givet et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt 
resultatet.  

Selvom intet herom fremgår af revisionspåtegningen, som forbehold eller supplerende oplysninger, 
så skal revisor oplyse i konklusionen, såfremt lovgivningen om bogføring og opbevaring af regn-
skabsmateriale ikke er overholdt, jf. EB96 §4, stk. 4, nr. 1. Forholdet var ikke et element i den gam-
le påtegningsbekendtgørelse og var ej heller en del af de revisionshandlinger, der før EB96 blev 
udført med henblik på at kunne påtegne årsrapporten. Det vil sige, at revisionshandlingerne var 
målrettet mod forhold af betydning for årsrapporten. Bestemmelsen i EB96 §4, stk. 4, nr. 1 resulte-
rede altså i en udvidelse af revisors pligter, da revisor fremover ved sine revisionshandlinger skal 
kontrollere, at selskabet overholder bogføringsloven og altså ikke kun forhold, der har betydning 

                                                                                                                                                                               

 

33 RS 700 (2002) punkt 21. 
34 EB96 §4, stk.4, nr. 1. 
35 Eksempelvis årsregnskabsloven, det børsretlige regelsæt, vedtægter mv. (Vejledning om bekendtgørelsen om statsau-

toriserede og registrerede revisorers erklæringer mv.) 
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for aflæggelsen af årsrapporten. Det skal dog holdes for øje, at der ved planlægningen og udførelsen 
af revisionen ikke skal tage hensyn til enhver uregelmæssighed, men alene de forhold, der har be-
tydning for regnskabsbruger, jf. EB96 §1, stk. 2.36  

Uenighed med ledelsen forekommer, når revisor er af den opfattelse, at årsrapporten burde være 
udarbejdet på en anden måde, en den af ledelsen valgte.  

I tillægget af 16. december 2002 ændres reglerne i EB96 §4, stk. 4, således at revisor fremover skal 
give supplerende oplysninger i sådanne tilfælde, jf. Tillæg til EB96 af 17/12-2002 §6, stk. 1.   

Oplysningen må dog ikke blandes sammen med kravet i EB96 §6, stk. 2, nr. 3, da dette oplysnings-
krav fortsat alene gælder ved formodet ledelsesansvar.  

2.2.2 Erklæringsbekendtgørelsen af 22. december 2004 vedrørende angivelse af den regn-
skabsmæssige begrebsramme 

Ved ændring den 22.12.2004 blev teksten i EB03 §5, stk. 1, nr. 1 ændret, således at teksten "og 
hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse" blev tilføjet til "en 
identifikation af det regnskab, der er revideret". Det må antages, at tilføjelsen er sket som følge af, 
at det 4. selskabsdirektiv fremlagde, at alle børsnoterede selskaber fra 2005 skulle aflægges årsrap-
port efter de internationale regnskabsstandarder. Tilsvarende tilføjelse er foretaget til EB03 §5, stk. 
4 hvor revisor i konklusionsafsnittet også skal konkludere, at regnskabet givet et retvisende billede 
af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med 
den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, jf. også EB04 §6, stk. 1, nr. 1 ved forbehold, 
hvor regnskabet ikke giver retvisende billede.  

Definitionen af begrebsramme tilføjes også til RS 700 (2002), som får konsekvens for erklæringer 
som afgives efter 15. januar 2005.  

EB04 §5, stk. 2 kræver fremover at omtalen, af den udførte revision som minimum oplyser om, 
hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen.   

2.2.3 Erklæringsbekendtgørelsen af 26. juni 2008 
Seneste opdatering af erklæringsbekendtgørelsen, den 26. juni 2008, er foretaget i forbindelse med 
den ny revisorlov.  

Hvad der tidligere blev omtalt som en revisionspåtegning er nu omdøbt i erklæringsbekendtgørelsen 
til en erklæring.  

Folketinget har den 3. juni 2008 foretaget en række ændringer til ÅRL, hvor bl.a. revisionspligten 
for ledelsesberetningen er ophævet. Revisor skal i stedet udtale sig om ledelsesberetningen, om som 
konsekvens heraf omfatter den ny erklæringsbekendtgørelse også revisors udtalelser om ledelsesbe-
retningen.  

Et af de omdiskuterede emner, da erklæringsbekendtgørelsen af 22. februar 1996 trådte i kraft, var 
at regnskabsbruger tidligere kunne være af den overbevisning, at det var revisor der aflagde årsrap-
porten. Erklæringsbekendtgørelsen fra 1996 gjorde op hermed, da den i 1996-udgaven i §4, stk. 1, 

                                                     

 

36 EV96, afsnit 2.1.6. 
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nr. 2 præciserede at det var bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan der aflagde 
årsrapporten.  

I erklæringsbekendtgørelsen af 26. juni 2008 er denne præcisering udeladt, ved at §5, stk. 1, nr. 2 

alene foreskriver at revisor fremover skal omtale revisors ansvar for revisionen samt omtale den 

udførte revision. De danske revisionsstandarder stiller dog fortsat krav om, at ledelsens ansvar for 

årsrapporten omtales.  

2.3 Henvisninger 
Når revisor foretager henvisninger, fremgår det af EB96 § 7, at sådanne henvisninger skal foretages 
til konkrete poster eller noter i årsrapporten eller konkrete afsnit i ledelsesberetningen. At henvis-
ningerne skal være konkrete tillægges i EV96, afsnit 2.4 den betydning, at det ikke er tilstrækkeligt 
at henvise til en bestemt side i årsrapporten, hvis denne side omhandler flere forhold.  

Henvisninger må hverken erstatte forbehold eller supplerende oplysninger, men er derimod anven-
delige, når revisor i forbindelse med angivelsen af forbehold og/eller supplerende oplysninger fin-
der det praktisk og fornuftigt at synliggøre overfor regnskabsbruger, hvor de relevante oplysninger 
er i årsrapporten.  

Når der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens muligheder for at fortsætte driften, 
men revisor er enig i, at going concern forudsætningen er opfyldt og ledelsesberetningen indeholder 
en fyldestgørende beskrivelse heraf, kræver RV 6 (1997), afsnit 5.4 og senere RS 570 (2004), afsnit 
33, at der gives en supplerende oplysning herom. Der anføres tillige, at revisor skal henlede op-
mærksomheden på noten i årsrapporten (ledelsesberetningen i årsrapporten eller lignede), der giver 
oplysning om forholdene. Med denne formulering er det et krav, at der henvises til omtalen af going 
concern usikkerheden i ledelsesberetningen. Dette er en skærpelse i forhold til RS 700 og samtidig 
den eneste bestemmelse, der indeholder et ufravigeligt krav om en henvisning.  

2.4 Opsummering 
Lovgivning, der finder anvendelse ved afgivelse af revisionspåtegninger, er gennemgået og spørgs-
mål 1 i problemstillingen er herved besvaret. 
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3 Analyse af modificerede revisionspåtegninger i praksis 

Nærværende kapitel vil indeholde en analyse af udviklingen indenfor den praktiske anvendelse af 
modificerede revisionspåtegninger, herunder revisors henvisningsadfærd, og vil besvare problem-
formuleringens spørgsmål 2 og 3.  

Analysen er baseret på en gennemgang af afgivne revisionspåtegninger på årsrapporter, i perioden 
1996 til 2007, for børsnoterede selskaber37. Datagrundlaget er nærmere gennemgået i afsnit 1.2 Af-
grænsning og 1.4.2 Analyseteknik.   

Nedenfor er illustreret, hvordan afgivne modificerede revisionspåtegninger fordeler sig på hen-
holdsvis forbehold og supplerende oplysninger.  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I alt

Antal børsnoterede 
selskaber *)

189 195 190 184 177 161 149 143 136 130 142 150 1.946

Revisionspåtegninger 
med modificeringer

18 13 9 8 14 17 12 13 9 6 6 7 132

Revisionspåtegninger 
med modificeringer i 
% af antal 
børsnoterede 
selskaber

10% 7% 5% 4% 8% 11% 8% 9% 7% 5% 4% 5%

Modificerede revisionspåtegninger fordeler sig således:

Forbehold 2 - 2 5 1 3 3 3 1 - - - 20

Supplerende oplysninger 16 13 9 5 14 15 12 12 8 6 6 7 123

Henvisning til årsrapport 15 10 8 5 13 14 12 13 8 5 6 7 116

Regnskabsår

 

*) Med undtagelse af investeringsforeninger, banker, sparekasser, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber mv. 

Tabel 1: Afgivne modificerede revisionspåtegninger i årsrapporter for børsnoterede selskaber i perioden 1996 til 2007.  

Det forekommer, at der både er forbehold samt supplerende oplysninger i samme revisionspåteg-
ning, hvorfor der ikke er umiddelbar sammenhæng mellem antal modificerede revisionspåtegninger 
samt fordeling på hhv. forbehold og supplerende oplysninger.  

Generelt har jeg ikke konstateret revisionspåtegninger, hvor revisor fejler med at præcisere, at der 
er tale om forbehold eller supplerende oplysning ved angivelse heraf i overskrift.  

3.1 Forbehold og konklusionsafsnit 
Revisors erklæringer skal affattes i et entydigt og letforståeligt sprog38 afledt af, at revisor i erklæ-
ringen skal formidle sit budskab om resultatet af revisionen til en principielt ubegrænset modtager-
gruppe. Desuden anbefaler RS700 (2002) ensartethed i form og indhold af hvert enkelt type af mo-
dificeret revisionspåtegning, da det fremmer brugerens forståelse af sådanne revisionspåtegninger39. 

                                                     

 

37 eksklusiv investeringsforeninger, banker, sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber mv. 
38 EB96 §1, stk. 3. 
39 RS 700 (2002), punkt 29. 
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Endelig skal revisor tydeligt begrunde forbeholdene40, da det skal være klart for modtageren, hvor-
for revisor tager forbehold.  

Vejledningen til EB96 præciserer, at revisor, i erhvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, 
ved formulering af forbehold, skal være opmærksom på, at en ekstern modtager ikke har den sam-
me viden og de samme forudsætninger som virksomhedens ledelse og revisor for at bedømme de 
forhold, der ligger til grund for erklæringen eller rapporten41.  

Jeg har derfor fundet det interessant at sammenholde udformningen af revisionspåtegningerne i 
praksis i perioden 1996 til 2007 for at konkludere, hvordan udformningen har udviklet sig over pe-
rioden, ligesom for at konkludere, om der er den ensartethed i revisionspåtegningerne som FSR 
anbefaler.  

En revisionspåtegning med forbehold udfærdiges af revisor, når denne:  

 

Vurderer at der er problemer i relation til going concern, og ledelsesberetningen ikke indeholder 
en tilstrækkelig omtale herom 

 

Er uenig med ledelsen 

 

Ikke har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis  

Som anført i kapitel 3 hører forbehold for going concern ind under kategorien "uenighed med ledel-
sen". Jeg har dog valgt at analysere going concern forbehold særskilt for at få en tilstrækkelig detal-
jeringsgrad til at kunne udtale sig om praksis.  

Jeg har med udgangspunkt i de forbeholdssituationer, som gives som eksempler i RS 700 (2002) og 
RS 701(2006), opdelt afgivne revisionspåtegninger på årsrapporter for børsnoterede selskaber for 
perioden 1996 til 2007.  

Forbehold konklusion 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I alt

Revisors 
forbeholdstype 
problematisk at 

definere

1 1 1 1 1 5

Bortset fra 
konklusion

1 2 1 2 2 2 10

Ingen konklusion 1 1 2

Going concern 
forbehold (revisor 

ej enig med 
ledelsen)

Afkræftende 
konklusion

1 2 1 1 5

Bortset fra 
konklusion

0

Afkræftende 
konklusion

0

Bortset fra 
konklusion

1 1 1 1 4

Afkræftende 
konklusion

1 1 1 3

Omtale af 
usikkerhed, vedr. 
going concern, ej 
tilfredsstillende

Begrænsning i 
revisionens 

omfang

Regnskabsår

Uenighed med 
ledelsen

  

                                                     

 

40 EB96 §5, stk. 3. 
41 EV96, afsnit 1.3. 
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Tabel 2: Afgivne forbehold i revisionspåtegninger på årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

I flere revisionspåtegninger er der mere end ét forbehold, hvorfor der ikke er en umiddelbar sam-
menhæng mellem antal modificerede revisionspåtegninger samt fordeling på forbeholdstype.  

Tabel 2 indikerer, at der forekommer revisionspåtegninger, hvor forbeholdstypen umiddelbart kan 
være problematisk at kategorisere. Disse revisionspåtegninger er gennemgået først for at muliggøre 
en eventuel sammenligning senere i afhandlingen.  

3.1.1 Manglende præcisering vedr. uenighed med ledelsen eller utilstrækkeligt revisionsbe-
vis 

Forbehold skal beskrives og begrundes på en klar og entydig måde, så regnskabsbruger ikke er i 
tvivl om, at der tages forbehold, og beskrivelsen skal være fyldestgørende mht. årsagen til forbe-
holdet42. Beskrivelsen skal være kortfattet, så budskabet ikke går tabt, men skal samtidig være så 
detaljeret, at regnskabsbruger selvstændigt kan vurdere virksomhedens resultat og finansielle stil-
ling, når årsrapport og revisionspåtegning læses samlet.  

Generelt har der været tilfælde, hvor usikkerhed omtales, men hvor der er tvivl om, hvorvidt der er 
fejl og mangler i årsrapporten, herunder om der eventuelt bør nedskrives på aktiver, om forholdet er 
utilstrækkelig oplyst, eller om der er utilstrækkeligt revisionsbevis.  

Det fremgår af tabel 3, at særligt 5 revisionspåtegninger giver anledning til nærmere gennemgang 
med henblik på at konkludere, hvad revisor tager forbehold for. Nogle af disse er gennemgået ne-
denfor:              

I årsrapporten for Bioscan A/S for 2001 er regnskabsbruger ikke i tvivl om, at revisor tager forbe-
hold for debitor Bioscan LLC på 0,9 mio.kr. grundet manglende revisionsbevis, men vedrørende de 
3,7 mio.kr. udlån til Biorek Agro BV, Holland, er det mere uklart (jf. rød markering).  

Har revisor, vedrørende udlånet, ikke kunne opnå tilstrækkelig revisionsbevis for, at Biorek Agro 
BV, Holland tilbagebetaler beløbet, er revisor uenig med ledelsen i værdiansættelsen og mener evt., 
at beløbet bør nedskrives eller mener revisor, at ledelsen ikke har givet tilstrækkelig oplysning om-
kring usikkerheden vedrørende aktivet? Tilsvarende vurdering kan foretages af Christiani & Niel-
sen A/S for 1999:  

                                                     

 

42 RV 7 (1996), afsnit 5.7. 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder og debitorer indgår i koncernens balance med i alt 5,0 mio.kr. 
Af dette beløb vedrører 3,7 mio.kr. udlån til Biorek Agro BV, Holland og 0,9 mio.kr. aktiver i det amerikanske datterselskab  

Efter vor opfattelse er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt Biorek Agro BV, Holland vil være i stand til at skabe likviditet 
til tilbagebetaling af selskabets mellemværende med Bioscan A/S.  

Som del af koncernens debitorer indgår datterselskabet Bioscan LLC´s aktiver med 0,9 mio.kr.  
Der foreligger ikke regnskabsmateriale for de amerikanske selskaber, og vi har ikke på anden måde kunnet opnå overbevis-
ning om værdien af aktiverne.  

På grund af de nævnte forhold tager vi forbehold for værdiansættelsen af ovennævnte 4,6 mio.kr.  

Kilde: Bioscan A/S, årsrapport 2001 
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I revisionspåtegningen i årsrapporten 2001/02 for Bioporto A/S fremgår alene, at værdiansættelsen 
er behæftet med usikkerhed, men hvorvidt revisor mener, at tilgodehavendet bør nedskrives, frem-
går ikke.       

I og med revisor selv undlader at forklare nærmere, men blot henviser til selskabets egen beskrivel-
se af usikkerheden, indikerer, at revisor er af den opfattelse, at selskabets ledelse har omtalt forhol-
det tilstrækkeligt.  

Ved nærmere gennemgang af ledelsesberetningen kan det tolkes, at revisor blot ønsker at fremhæve 
usikkerheden, hvorfor henvisningen så skulle været fortaget som en supplerende oplysning. En 
umiddelbar konklusion må således være, at der tages forbehold for manglende revisionsbevis.             

Revisionspåtegningen i årsrapporten for Christiani & Nielsen A/S for 1996 giver udtryk for, at der 
er stor usikkerhed om, hvorvidt selskabet vil blive belastet af store økonomiske forpligtelser, som 
revisor vurderer - såfremt Christiani & Nielsen A/S skal hæfte herfor - vil resultere i, at virksomhe-
den ikke vil kunne fortsætte driften. De giver dog udtryk for, at det på tidspunktet for regnskabsaf-
læggelsen ikke vides, om selskabet bliver fritaget for forpligtelserne.  

Forbeholdet fremhæves her for at give en bedre forståelse af problemstillingen:         

Selskabets ledelse har i årsberetningen, side 7 

 

10, hvortil vi henviser, foretaget en detaljeret beskrivelse af den aktuelle 
situation vedrørende Nobleclear GmbH´s involvering i et stort ejendomsudviklingsprojekt i Berlin, herunder betydningen af, 
at projektets markedsværdi er væsentligt lavere end bogført værdi samt det betydelige refinansieringsbehov.  

En række storaktionærer bag Christiani & Nielsen A/S´ moderselskab, Christiani & Nielsen (Thai) PLC, har den 4. oktober 
1996 underskrevet et Memorandum of Understanding, hvori storaktionærerne tilkendegiver en hensigt om at overtage 
majoriteten af investeringen i Nobleclear GmbH til bogført værdi, således at Christiani & Nielsen A/S-koncernen og Chri-
stiani & Nielsen (Thai) PLC-koncernen ikke lider tab vedrørende dette projekt. 
Det er herunder en del af hensigterne i Memorandum of Understanding, at storaktionærerne skal frigøre Christiani & Niel-

Værdiansættelsen af andre tilgodehavender er behæftet med usikkerhed som beskrevet af bestyrelsen under containeraktivi-
teter.  

Kilde: Bioporto, årsrapport 2001/02 

Herudover har selskabet tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på 36,2 mio.kr. og tilgodehavender hos Nobleclear 
Holdings (BVI) Ltd. på 13,6 mio.kr., som alle er garanteret af Christiani & Nielsen (Thai) PLC. 
Kapitalgrundlaget i de tilknyttede virksomheder er spinkelt, herunder forudsættes det, at Christiani & Nielsen (Thai) PLC 
fortsat kan opnå henstand med tilbagebetaling af nogle af selskabets lån. 
Som følge heraf taget vi forbehold for værdiansættelsen af de anførte tilgodehavender.  

Kilde: Christiani & Nielsen A/S, årsrapport 1999. 

Ledelsesberetningen 
De tidligere containeraktiviteter er frasolgte og er erstattet af et tilgodehavende på knapt DKK 2,3 mio.kr. Betalingen af 
dette beløb er delvist bundet sammen med en kautionsretssag, der er beskrevet nedenfor. Selskabets ledelse har ikke været i 
stand til også at inddrive disse tilgodehavender samtidig med indsatsen omkring salg af ejendommen i Helsingør. Den 
endelige gennemførsel af salget i Helsingør vil frigøre ledelsesressourcer og midler, og en inddrivelse af dette tilgodehaven-
de vil være ledelsens og bestyrelsens næste indsats. Selskabet har fået tilkendegivelser omkring, at køberne har overvundet 
en likviditetskrise. Der er efter en samlet vurdering ikke foretaget yderligere nedskrivninger på tilgodehavendet, men dette 
kan naturligvis blive nødvendigt. Dette problem er således uændret fra sidste regnskabsår, og der er ikke nye forhold om-
kring dette. Et bestcase vil medføre en gevinst på omkring en million, et worstcase vil medføre et tab på skønnet omkring 
det samme. Derfor er værdifastsættelsen fasthold indtil bestyrelsen har gennemført en målrettet indsats omkring tilgodeha-
vendet.   

Kilde: Bioporto, årsrapport 2001/02 
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Det fremgår ikke tydeligt, om revisor tager forbehold for: 

 

going concern 

 

uenighed med ledelsen omkring usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usæd-
vanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller  

 

utilstrækkeligt revisionsbevis, så revisor ikke kan nå til en konklusion vedrørende dele af 
regnskabet   

I vurderingen heraf skal også inddrages det forhold, at revisor afgiver en "bortset fra" konklusion.  

Ordvalget i revisionspåtegningen indikerer ikke, at revisor er uenig med ledelsen omkring det valg-
te regnskabsprincip, ligesom konklusionen skal være afkræftende ved sådanne going concern for-
behold.  

Revisor giver en lang forklaring i afsnittet "Forbehold", men henviser også til ledelsens egen be-
skrivelse af situationen, hvilket taler både for og imod, at revisor mener, at usikkerheden ikke er 
tilstrækkeligt oplyst. Finder revisor ledelsens beskrivelse utilstrækkelig, bør revisor ikke henvise til 
ledelsens beskrivelse, men bør i stedet beskrive forholdet selv.  

I afsnit 4 i revisionspåtegningen er oplyst, at der ikke på tidspunktet for underskrivelse af årsrappor-
ten er indgået bindende aftaler vedrørende gennemførelsen af det omtalte memorandum. Denne 
formulering indikerer, at det er utilstrækkeligt revisionsbevis, der ligger til grund for revisors forbe-
hold.   

Principielt udtrykker revisor, at denne ikke kan udtale sig om udfaldet af fremtidige begivenheder. 
Udfaldet kan eventuelt være, at selskabet ikke er en going concern. Mellem linierne kan tolkes, at 
revisor dog, med udgangspunkt i det foreliggende, er enig i det valgte regnskabsprincip. Tilsvaren-
de formulering har jeg også fundet ved gennemgang af supplerende oplysninger i praksis. Eksem-
pelvis i årsrapporten for J. Lauritzen Holding A/S:  

Supplerende oplysning: 
Som det fremgår af årsberetningen, siderne 6 og 7, er der indgået en betinget aftale med en malaysisk investor om tilførsel af 
kapital til Danyard A/S, hvorved der er skabt det økonomiske grundlag for fortsættelse af værftets aktiviteter. 
Såfremt aftalen, mod forventning, ikke realiseres, eller der ikke opnås rentable ordrer, vil en hel eller delvis lukning af 
Danyard A/S´ nybygningsaktiviteter i Frederikshavn være en naturlig konsekvens. Skulle denne situation opstå, må der 
forventes et samlet tab, som vil overstige de foretagne hensættelser.  

Kilde: J. Lauritzen Holding A/S, årsrapport 1996 
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Konklusionen på denne gennemgang er således, at regnskabsbruger ikke umiddelbart kan konklude-
re, hvad revisor tager forbehold for, ud over at der er en usikkerhed vedrørende forhold, som først 
bliver afklaret efter årsrapportens godkendelse.  

Forudsættes det, at revisor bevidst har vurderet, at usikkerheden skulle udtrykkes i et forbehold, 
vurderer jeg med udgangspunkt i gennemgangen af revisionspåtegningerne, at der tages forbehold 
for manglende revisionsbevis.  

For at illustrere, hvor præcist revisor kan fremhæve usikkerheden, men samtidig gøre opmærksom 
på, at forbeholdet skyldes utilstrækkeligt revisionsbevis, er uddrag af revisionspåtegningen i årsrap-
porten for Danionics A/S 2003 gengivet her:               

3.1.2 Utilstrækkeligt revisionsbevis 
Utilstrækkeligt revisionsbevis forekommer, når den foreliggende dokumentation, eller oplysninger i 
øvrigt, ikke giver revisor grundlag for at drage konklusioner om bestemte regnskabselementer, in-
formationer i årsrapporten eller årsrapporten som helhed43; når ledelsen tilbageholder oplysninger 
for revisor, eller når ledelsen pålægger revisor begrænsninger i revisionen.  

Begrænsningen kan eksempelvis skyldes, at selskabets ledelse skjuler oplysninger, manglende svar 
fra trediemand på forespørgsler eller mangler i selskabets registreringssystem.44  

Er der begrænsninger i omfanget af revisors arbejde, som medfører en revisionspåtegning med for-
behold, eller en revisionspåtegning om, at en konklusion ikke kan udtrykkes, skal revisor i revisi-
onspåtegningen specifikt anføre, hvilke revisionsbeviser der ikke har været tilgængelige og hvorfor 
det ikke har været muligt at indsamle tilstrækkeligt revisionsbevis, hvilke regnskabsposter dette 

                                                     

 

43 uanset revisionsindsatsen. 
44 UR 2004-1, kapitel II, afsnit 3. 

Som nærmere omtalt i ledelsesberetningens afsnit "Strategi og forventninger" pågår der forhandlinger med en mulig samar-
bejdspartner. 
Forhandlingerne har umiddelbart før aflæggelsen af årsrapporten resulteret i et foreløbigt aftalegrundlag med en partner 
vedrørende etablering af et joint venture i Kina. 
Aftalen er betinget af godkendelser, der først vil kunne foreligge efter aflæggelsen af årsrapporten, men senest på den 
ordinære generalforsamling.  
Der er derfor på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvorvidt den foreløbige aftale vil blive gennemført. 
Som følge af det uafsluttede forhandlingsforløb har det ikke været muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt revisionsbevis for 
værdien af udviklingsprojekter og materielle anlægsaktiver, der forventes indskudt i et joint venture i Kina samt udskudt 
indkomstskat (aktiv) i alt 196,5 mio.kr. 
Med den foreliggende foreløbige aftale er der efter vor vurdering risiko for, at den bogførte værdi af disse aktiver ikke kan 
genindvindes i sin helhed gennem udbytter og salgsprovenu ved eventuel udtræden af joint venturet.  
Afhængig af resultaterne af den fremtidige drift kan behovet for nedskrivning være betydeligt. 
Vi tager derfor forbehold for de pågældende aktivers værdi.  

Kilde: Danionics A/S 
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omfatter, samt anføre de mulige ændringer til årsrapporten, som ville være anset for nødvendige, 
såfremt der ikke havde været en begrænsning45.  

Begrænsninger i revisionens omfang kan dekomponeres til: 
EB04 § 6 stk. 1, nr. 6 Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor. 
EB04 § 6 stk. 1, nr. 7 Revisor ikke kan nå til en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regn-

skabet som helhed. 

 

Jeg har dekomponeret analysen af forbehold vedrørende utilstrækkeligt revisionsbevis med ud-
gangspunkt i EB04, stk. 1. Resultatet heraf fremgår af tabel 3.

                                                     

 

45 RS 701 (2006), punkt 18. 
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Forbehold konklusion 1996 1997 1998 2000 2004 2005 2006 2007

Bortset fra 
konklusion

Ingen 
konklusion

Bortset fra 
konklusion

Keops
Land & 

Leisure A/S
Christiani & 
Nielsen A/S 

Land & 
Leisure A/S

Bioscan 
A/S*

Live Net-
works Hol-
ding A/S

Bioscan 
A/S*

Live Net-
works Hol-
ding A/S

Danionics 
A/S*

Live Net-
works Hol-
ding A/S

Ingen 
konklusion

Elite Ship-
ping A/S

Greentech 
Energy Sys-
tems A/S

Revisor ikke kan 
nå til en 

konklusion 
vedrørende dele af 

regnskabet eller 
regnskabet som 

helhed

1999 2003

Regnskabsår

20022001

Forhold af 
betydning for 

regnskabet ikke er 
tilstrækkeligt 

oplyst for revisor

*) Der er givet afkræftende konklusion, som følge af andet forbehold 

Tabel 3 : Revisionspåtegninger med forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis afgivet i praksis i perioden 1996 til 2007.  
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3.1.2.1 Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor 
Det fremgår af tabel 3, at der i perioden 1996 til 2007 ikke forekommer revisionspåtegninger, hvor 
revisor tager forbehold for, at forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for 
revisor.  

Tilbageholder ledelsen bevidst oplysninger for revisor, skal revisor vurdere, om ASL § 54b46 er 
overtrådt og såfremt ledelsen kan ifalde ansvar, skal revisor oplyse herom under supplerende oplys-
ninger.  

Jeg har derfor gennemgået afgivne supplerende oplysninger for at konstatere, om revisor har oplyst 
om ansvarspådragende adfærd, men undladt at tage forbehold for at nedtone forholdet. Der er ingen 
relevante revisionspåtegninger i perioden 1996 til 2007.  

Konkluderer revisor, at ledelsen bevidst ikke ønsker at samarbejde med denne, bør revisor overveje, 
hvorvidt denne vil modtage genvalg på kommende generalforsamling, ligesom revisor i særligt gro-
ve tilfælde må fratræde omgående og meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herom i medfør af 
ASL §84.  

Med udgangspunkt i gennemgangen af forbehold og supplerende oplysninger, må det konkluderes, 
at revisor udfører sin opgave med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med god revisor-
skik, som foreskrevet i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer af 30. april 2003 (med 
senere ændringer) §2, stk. 2.  

3.1.2.2 Revisor kan ikke nå til en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet 
som helhed 

Relevante revisionspåtegninger er analyseret, med henblik på at identificere en udvikling i praksis, 
ligesom påtegningerne er sammenholdt med følgende krav i RS701 (2006), hvorefter revisor skal 
oplyse om47: 

 

hvilke revisionsbeviser der ikke har været tilgængelige 

 

hvorfor det ikke har været muligt at indsamle tilstrækkeligt revisionsbevis 

 

hvilke regnskabsposter forbeholdet omfatter 

 

anføre de mulige ændringer til regnskabet, som ville være anset for nødvendige, såfremt der 
ikke havde været en begrænsning.  

I afsnit 3.1.1 Manglende præcisering vedr. uenighed med ledelsen eller utilstrækkeligt revisionsbe-
vis er gennemgået de revisionspåtegninger, der giver anledning til nærmere gennemgang. Overord-

                                                     

 

46 ASL § 54b. Bestyrelsen og direktionen skal give enhver revisor, der er valgt af selskabet, og som skal erklære sig om 

selskabets forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet og, hvis selskabet er et 

moderselskab, dets koncern i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (års-

regnskabsloven).  

Stk. 2. Bestyrelsen og direktionen skal give enhver revisor, der er valgt af selskabet, og som skal erklære sig om sel-

skabets forhold, adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de 

oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen og direktionen i et 

aktieselskab, der er datterselskab i en koncern i henhold til årsregnskabsloven, har tilsvarende forpligtelser over for 

modervirksomhedens revisor. 
47 RS 701 (2006), punkt 18. 
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net vurdering er, at de i kapitlet gennemgåede revisionspåtegninger vedrører utilstrækkeligt revisi-
onsbevis og at det er denne type forbehold, der giver anledning til nærlæsning og misfortolkninger.   

Generelt oplyser revisor, at denne tager forbehold for værdiansættelsen af den pågældende regn-
skabspost. For at undgå klassificeringsfejl mellem uenighed med ledelsen vedrørende værdiansæt-
telse og forbehold vedr. manglende revisionsbevis, bør formuleringerne i revisionspåtegningerne 
være mere præcise. Eksempel på en bedre præcisering er angivet nedenfor.         

Hvor det præcist er fremhævet, at der mangler revisionsbevis, men en bedre formulering af, hvorfor 
det ikke har været muligt kunne ønskes.           

Her har revisor begrundet, hvorfor revisionsgrundlaget ikke har kunne fremskaffes, herunder at der 
ikke er marked for handel med aktien, at årsrapport ikke foreligger mv., men regnskabsbruger skal 
så selv tolke, at grundet disse forhold har revisor ikke kunne opnå tilstrækkeligt revisionsbevis.  

Generelt oplyser revisor ikke specifikt om de mulige ændringer til årsrapporten, som ville være 
anset for nødvendige, såfremt der ikke havde været en begrænsning i revisionsbeviset. Det må dog 
forventes, at når forbeholdet vedrører eksempelvis usikkerhed om værdien af aktier, så ved regn-
skabsbruger, hvor en regulering af værdien heraf vil påvirke i årsrapporten.  

Væsentlig påvirkning af det retvisende billede eller væsentligt og gennemgribende 
Revisionspåtegningerne kan overordnet opdeles i 2 kategorier: 

 

Hvor usikkerheden påvirker regnskabets retvisende billede og revisor skal afgive "bortset 
fra" konklusion 

 

Hvor usikkerheden er væsentlig og gennemgribende og revisor derfor ikke kan konkludere 
på revisionen  

I relation til de i praksis afgivne revisionspåtegninger er der 2 revisionspåtegninger, hvor revisor 
ikke afgiver konklusion og 10, hvor revisor afgiver en "bortset fra" konklusion.  

Umiddelbart kan forskellen i graden af usikkerhed være svær at identificere for regnskabsbruger, 
hvilket kan illustreres ved følgende eksempler:   

Som anført i ledelsesberetningen er der usikkerhed forbundet med målingen af værdien af selskabets aktiebeholdning i 
IFEX, Innovation Finance & Exchange B.V.  

Usikkerheden knytter sig væsentligst til det forhold, at der ikke eksisterer et autoriseret marked for handel med aktien, at 
selskabet endnu ikke har opnået indtægter og der ikke foreligger et revideret årsregnskab for IFEX for 2002.  

Vi er derfor ikke i stand til at vurdere den i balancen anførte værdi af aktierne på 11.472 t.kr., hvorfor vi tager forbehold 
herfor.  

Kilde: Live Networks Holding A/S, årsrapport 2002 

 

Som anført i årsberetningen på side 4 og 5, er salget af aktiviteterne i datterselskabet Credit innovation SA/NV ikke endeligt 
gennemført. Aktierne i datterselskabet er opført til anskaffelsessum med kr. 7 mio. 
vi har ikke kunnet opnå den fornødne dokumentation for værdiansættelsen og er derfor ikke i stand til at vurdere den anførte 
værdi, hvorfor der tages forbehold herfor.  

Kilde: Live Networks Holding A/S, årsrapport 2001
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som skal sammenlignes med:                

Når man som regnskabsbruger umiddelbart læser de to forbehold synes det forhold, at Land & Lei-
sure A/S ikke ved, om de ejer ejendommen er værre end det forhold, at der mangler at blive regule-
ret for kapitalandele i Greentech Energy Systems A/S, hvorfor man har indarbejdet en regulering 
efter bedste evne.  

Det kan med udgangspunkt heri konkluderes, at revisor fejler med at præcisere forbeholdets betyd-
ning, særligt ved at man ved forbeholdet vedrørende årsrapporten for Greentech Energy Systems 
A/S for 1999 ikke engang bliver gjort opmærksom på, hvilke talmæssige størrelser der er tale om. 
Regnskabsbruger kan således ikke forholde sig til usikkerheden blot ved at læse revisors revisions-
påtegning.   

3.1.3 Uenighed med ledelsen 
Uenighed med ledelsen forekommer, når elementer i årsrapporten, informationer i årsrapporten eller 
årsrapporten som helhed efter revisors opfattelse bør udtrykkes på en anden måde end den af ledel-
sen valgte.  

Uenighed med ledelsen kan dekomponeres i forhold til EB96 §5, stk. 1: 

Forbehold 
Som nævnt i ledelsens årsberetning under afsnittet "Ekstraordinære forhold vedrørende årsregnskabet for 1999" er der 
endnu ikke modtaget revideret årsregnskab for aktiviteterne i datterselskabet "Wind Park of Rhodes S.A." Årsregnskabet for 
Wind Park of Rhodes S.A. skal grundet bestemmende indflydelse indarbejdes i koncernregnskabet. 
Idet det i sagens natur ikke er muligt at konsolidere datterselskabet korrekt, er der under regnskabsposten "Indtægter af 
kapitalandele" udgiftsført et beløb svarende til den udgift der i moderselskabet er ført under regnskabsposten "Indtægter af 
kapitalandele". 
Det reelle resultat for datterselskabet Wind Park of Rhodes S.A. er således ikke kendt og vi må derfor tage forbehold for om 
koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

Konklusion 
Som følge af det forbehold, der er beskrevet ovenfor kan vi ikke udtale os om hvorvidt koncernregnskabet giver et retvisen-
de billede af koncernens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

Kilde: Greentech Energy Systems A/S, årsrapport 1999 

Forbehold 
Koncernens ejerskab af datterselskabet Rhodis Invest S.A. og dermed af ejendommen "Pefkos Village Resort" på Rhodos er, 
som omtalt i ledelsens årsberetning, draget i tvivl, og bestyrelsen har derfor taget skridt til at sikre koncernens rettigheder. 
Der foreligger herudover ikke regnskab for Rhodos Invest S.A. Ejendommen er indregnet i koncernbalancen under investe-
ringsejendomme med en værdi på DKK 10 mio.  

På grund af den rejste tvivl om koncernens ejerskab til kapitalandelene i datterselskabet og dermed ejendommen, må vi tage 
forbehold for ejerskabet og der med for den i koncernregnskabet og årsregnskabet indregnede værdi. På grund af det mang-
lende regnskab for Rhodos Invest S.A. må vi tage forbehold for eventuelle manglende forpligtelser i koncernregnskabet og 
for værdiansættelsen af kapitalandelene i årsregnskabet.  

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet, med undtagelse af den eventuelle virkning af det i forbeholdet 
anførte, er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne, bortset fra 
forbeholdets mulige indvirkning, giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økono-
misk stilling samt resultat.  

Kilde: Land & Leisure A/S, årsrapport 1998/99 
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EB04 § 6, stk. 1, nr. 1 Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede 

af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overens-
stemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke 
opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav. 

EB04 § 6, stk. 1, nr. 2 Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingel-
serne for at udelade krævende oplysninger, medmindre de manglende oplysninger 
er helt ubetydelige. 

EB04 § 6, stk. 1, nr. 3 Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som 
har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst. 

EB04 § 6 stk. 1, nr. 4 Regnskabet er behæftet med fejl og mangler. 
EB04 § 6 stk. 1, nr. 5 Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at 

forudsætningen ikke er opfyldt. 
EB04 § 6 stk. 1, nr. 8 Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller 

eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 

 

Det kan umiddelbart være vanskeligt at adskille de enkelte forbeholdssituationer fra hinanden. Der 
er eksempelvis visse ligheder mellem fejl og mangler, manglende oplysninger og aflæggelse af års-
rapport i strid med lovgivningen. Det må formodes, at dette skyldes, at Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sens formål er at afdække alle tænkelige situationer, således at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt 
der skal tages forbehold.  

Med udgangspunkt i de i praksis afgivne revisionspåtegninger, er det fundet relevant at inddele re-
visionspåtegninger, vedrørende uenighed med ledelsen, i nedenstående grupper:
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Forbehold konklusion 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Going concern forbehold 
(revisor ej enig med 
ledelsen)

Afkræftende 
konklusion

T
opsil 

S
em

iconductor 
M

aterials A
/S

B
ioscan A

/S

T
opsil 

S
em

iconductor 
M

aterials A
/S

B
ioscan A

/S

P
harm

exa A
/S

Bortset fra 
konklusion

Live N
etw

orks 
H

olding A
/S

Afkræftende 
konklusion

B
ioscan A

/S

B
ioscan A

/S

D
anionics A

/S

Bortset fra 
konklusion

B
H

J A
/S

Afkræftende 
konklusion

Bortset fra 
konklusion

Live N
etw

orks 
H

olding A
/S

Live N
etw

orks 
H

olding A
/S

Afkræftende 
konklusion

Regnskabsår

Regnskabet i øvrigt ikke er 
aflagt i overensstemmelse 
med lovgivningens eller 

eventuelle andre 
bestemmelsers krav til 
regnskabsaflæggelsen

2001

Uenighed med ledelsen - 
fejlagtig 

regnskabsmæssig 
behandling

Regnskabet ikke indeholder 
de krævede oplysninger eller 
ikke opfylder betingelserne 

for at udelade krævende 
oplysninger, med-mindre de 
manglende oplysninger er 

helt ubetydelige

 

Tabel 4: Revisionspåtegninger med forbehold vedrørende uenighed med ledelsen afgivet i praksis i perioden 1996 til 2007.  

3.1.3.1 Going Concern 
Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver, passiver, fi-
nansielle stilling og resultat48. Har ledelsen derfor anvendt en regnskabspraksis baseret på forud-
sætning om fortsat drift, hvor revisor vurderer, at denne forudsætning ikke er opfyldt og 
realisationsprincippet skal anvendes i stedet, skal revisor tage forbehold.  

I forbeholdet skal revisor redegøre for, hvorfor revisor finder, at virksomheden ikke vil være i stand 
til at fortsætte som en going concern49.  

Nedenfor er illustreret, for hvilke selskaber revisor har taget forbehold for going concern: 

                                                     

 

48 ÅRL §11, stk. 1. 
49 RV 6 (1997), afsnit 5.6. 
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Selskaber 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Topsil Semiconductor Materials A/S x x
Bioscan A/S x x
Pharmexa A/S x

Regnskabsår

 
Tabel 5: Børsnoterede selskaber hvor der er taget forbehold for at årsrapporten er aflagt under forudsætning om going concern.  

Heraf er Bioscan A/S ophørt, mens de 2 øvrige selskaber fortsat er aktive.  

Udvikling i formulering mv.: 
Jeg har konstateret, at revisor i alle 5 tilfælde udtrykker: 

 

at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift 

 

den væsentlige usikkerhed som resulterer i forbeholdet 

 

at revisor tager forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift 

 

en afkræftende konklusion.  

Umiddelbart vurderes praksis indenfor going concern-forbehold, hvor revisor vurderer, at årsrap-
porten ikke burde være aflagt under forudsætning af fortsat drift, at være veloplysende formulerin-
ger, som ikke efterlader regnskabsbruger i tvivl om revisors formål med forbeholdet.  

Tendensen fra 1999 og til 2003 er dog, at revisor bliver klarere i sin formulering af henholdsvis 
hvilket regnskabsprincip der bør anvendes i stedet for det ledelsen har anvendt, ligesom forbehol-
dets påvirkning på årsrapporten angives. Dette illustreres ved nedenstående 3 eksempler fra hhv. 
1999, 2001 og 2003.                  

Hvor revisor således tilkendegiver, hvad konsekvensen bliver af, at årsrapporten i stedet aflægges 
efter realisationsprincippet, må siges at være de mest informative revisionspåtegning, men en regn-
skabskyndig læser må også egenrådigt kunne foretage denne vurdering ved gennemgang af årsrap-
porten.  

3.1.3.1.1 Supplerende oplysninger om, at årsrapport er aflagt under forudsætning om fortsat drift  

Som følge af regelsættet om supplerende oplysninger i EB96 blev der udtrykt bekymring om, at ved 
at indføre regler om brug af supplerende oplysninger, så vil revisor bruge de supplerende oplysnin-

På baggrund af de anførte usikkerheder må vi tage forbehold for, at regnskaberne er aflagt under forudsætning af fortsat 
drift.  

Kilde: Topsil Semiconductor Materials A/S, årsrapport 1999 

Da drøftelserne endnu ikke er tilendebragt tager vi forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat 
drift. 
Årsrapporten burde være aflagt efter realisationsprincippet, hvilket efter vort skøn ville reducere resultat og egenkapital 
væsentligt.  

Kilde: Pharmexa A/S, årsrapport 2003 

Vi tager forbehold for, at årsregnskabet og koncernregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift og dermed for, 
om yderligere nedskrivninger af aktiver, ud over de i ovenstående afsnit anførte forbehold og indregning af yderligere 
forpligtelser er nødvendige.  

Kilde: Bioscan A/S, 2001 
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ger til eksempelvis at omtale going concern usikkerhed i stedet for at tage det nødvendige forbe-
hold. Derved vil going concern usikkerhedens alvor blive nedtonet, da de supplerende oplysninger 
er langt mildere at anvende.   

Det fremgår af tabel 2, at der i de 12 år, analysen omfatter, alene er taget forbehold for going con-
cern i 5 tilfælde. Til sammenligning er der 6350 revisionspåtegninger med supplerende oplysninger 
om going concern usikkerhed, hvor ledelsen vurderer, at årsrapporten skal aflægges som en going 
concern og hvor revisor er enig heri.  

RV 6 (1981) angiver i hvilke situationer der skal tages forbehold og hvornår en supplerende oplys-
ning er tilstrækkelig51. Det fremgår heraf, at såfremt virksomheden vil kunne videreføre driften, 
såfremt der opnås tilsagn om, at virksomheden fortsat vil få den nødvendige støtte, eksempelvis af 
finansiel art, og såfremt selskabets ledelse har omtalt forholdet tilstrækkeligt i årsrapporten, så er en 
supplerende oplysning i revisionspåtegningen tilstrækkeligt. Er revisor ikke i stand til at overbevise 
sig om, at selskabet vil modtage den nødvendige støtte, skal der tages forbehold for, at årsrapporten 
er aflagt under forudsætning om fortsat drift52.   

RV 6 (1997) beskriver mere de forhold som hhv. ledelsen og revisor skal overveje og undersøge for 
at konstatere, om der er tale om en going concern og med udgangspunkt heri, hvilket regnskabs-
princip årsrapporten skal aflægges efter. Derefter må revisor konkludere, om denne er enig med 
ledelsen eller ej, herunder om der skal tages forbehold, eller om forholdet alene skal omtales som 
supplerende oplysning.  

I RV 6 (1997) afsnit 2.9 angives, at selvom revisor ikke har oplyst om going concern usikkerhed i 
sin revisionspåtegning er det ikke ensbetydende med, at virksomheden ikke kan risikere at ophøre 
med at være en going concern. Der vil altid kunne opstå situationer, som ikke kunne forudses og 
som ikke var eksisterende på tidspunktet for afgivelsen af revisionspåtegningen.53  

Revisor skal altid i de supplerende oplysninger omtale de forhold, der giver anledning til tvivl om 
virksomhedens muligheder for at fortsætte driften, samt revisors stillingtagen hertil54. Ved sådanne 
oplysninger er det derfor ikke tilstrækkeligt at henvise til ledelsens omtale i ledelsesberetningen.   

                                                     

 

50 Jf. tabel 7. 
51 RV 6 (1981) punkt 1.4. 
52 RV 6 (1981), afsnit 3.3 og 3.4. 
53 RV 6 (1997), afsnit 2.9. 
54 RV 7 (1996), afsnit 6.4. 
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Sidste aflagte

Selskaber årsrapport 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

J. Lauritzen Holding A/S x

eHuset A/S 1999/00 x

Skako A/S x

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S x

Dampskibsselskabet Orion A/S x x x x

Asgaard Development A/S x x x

Det Østasiatiske Kompagni A/S x

Topsil Semiconductor Materials A/S x FO x FO

Dan Truck-Heden A/S x x

Dampskibs-Aktieselskabet Progress 1998 x

Live Networks Holding A/S x x x

Land & Leisure A/S x x

Christiani & Nielsen A/S 2002 x

Århus Elite A/S x x

Bioscan A/S 2005 x FO FO x x x

Energy Solutions International A/S 2001 x

Bavarian Nordic A/S x x x

NTR Holding A/S x x x

Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S x

EuroCom Industries A/S x

2M Invest A/S 2001 x

Capinordic A/S x x x

F. Junckers Industrier A/S i betalingsstandning x

Columbus IT Partner A/S x x x

Schaumann Properties A/S x x x

Danionics A/S x

TK Development A/S x

Olicom A/S x x x

SIS International A/S x x

Bodilsen Holding A/S x x x

Bioporto A/S x x

Dicentia A/S x

Mondo A/S x

Regnskabsår

Tabel 6: Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger om going concern problemer.  

Af de selskaber, hvor revisor har givet udtryk for, at denne var enig med ledelsen vedr. forudsæt-
ning om fortsat drift, er alene 6 selskaber, som tegner sig for 9 revisionspåtegninger, efterfølgende 
ophørt. De relevante selskaber er markeret med rød i tabel 6. De 5 af selskaberne tegner sig hver for 
1 revisionspåtegning, hvor Bioscan A/S fremgår 4 gange af tabellen.  

Vedrørende Bioscan A/S finder jeg det problematisk, at revisor siden 2000 har påpeget going con-
cern usikkerhed, men mest som følge af, at revisor i 2003 ændrer bemærkningen tilbage til en sup-
plerende oplysning (efter det har været forbehold i 2001 og 2002), som revisor fastholder i 3 år.  

Såfremt selskabets ledelsen igennem flere år fastholder forventning om positiv udvikling, men le-
delsen ikke kan foreligge bevis herfor, skal revisor virkelig overveje, hvorvidt ledelsens forventnin-
ger er realistiske.  

Det skal dog retfærdiggøres, at ligegyldigt hvor mange ressourcer der lægges i regnskabsudarbej-
delsen og revisionen, vil der opstå situationer, hvor hverken virksomheden eller revisor har haft 
mulighed for at forudse going concern vanskeligheder.  

Det kan antages, at revisor ikke er tilstrækkelig god til at vurdere selskabets risiko-profiler med 
henblik på at vurdere, om virksomheden faktisk er en going concern.  
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Dog skal det påpeges, at kun 5 selskaber ud af 33 er ophørt efterfølgende, svarende til 15%.  

3.1.3.2 Omtale af usikkerhed vedrørende going concern 
RV 12, afsnit 57 foreskriver følgende omkring going concern usikkerheder:  

"Er der væsentlig usikkerhed knyttet til begivenheder eller omstændigheder, som kan medføre tvivl om virksomhedens 
muligheder for at fortsætte som going concern, skal der redegøres herfor i ledelsesberetningen"  

Formuleringen rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt alene at redegøre for årsagerne til 
going concern usikkerheden uden specifikt at tilkendegive, at der er sådan usikkerhed. Med andre 
ord, om ledelsen, der ønsker at nedtone situationens alvor, kan omtale de faktorer, der har medført 
denne usikkerhed, uden positivt at anføre, at der er skabt tvivl om going concern forudsætningen.  

Her skal det også bemærkes, at ledelsen "skal" begrunde valget af anvendt regnskabspraksis set i 
relation til going concern forhold.55 Det er vanskeligt at se, hvordan denne bestemmelse kan opfyl-
des uden at omtale, at der rent faktisk er tale om going concern usikkerhed.   

Vejledningen indeholder differentierede oplysningskrav afhængigt af, om usikkerheden er så alvor-
lig, at den skaber tvivl om going concern forudsætningen, eller der blot er tale om en "almindelig" 
væsentlig usikkerhed. En ledelsesberetning, der ikke sætter regnskabsbruger i stand til at foretage 
denne afvejning i relation til den konkrete usikkerhed, kan næppe ses at overholde de kvalitative 
krav om nøjagtig og fyldestgørende information, der stilles til ledelsesberetningen.56 Derfor vil en 
sproglig nedtoning af en eventuel going concern usikkerhed i en sådan grad, at det ikke tydeligt 
fremgår, at usikkerheden relaterer sig til forudsætningen om fortsat drift være i strid med regelsæt-
tet for ledelsesberetningen.  

Konklusionen herpå er også umiddelbart, at regelsættet omkring udarbejdelsen af ledelsesberetnin-
gen fungerer optimalt, da jeg ikke har konstateret forbehold, i den udvalgte periode, hvor revisor er 
enig i ledelsens anvendte regnskabspraksis, men uenig i ledelsens omtale af going concern proble-
met.  

3.1.3.3 Uenighed med ledelsen vedrørende værdiansættelse 
Ved uenighed med ledelsen om eksempelvis værdiansættelse af anlægsaktiver skal revisor oplyse, 
hvilke metoder der burde være anvendt, den beløbsmæssige størrelse, hvormed regnskabsposten er 
enten over- eller undervurderet samt oplysning om, at årets resultat og egenkapitalen er over- eller 
undervurderet på grund af dette forhold. Desuden bør en eventuel skatteeffekt fremgå af forbehol-
det.57  

RV 7 (1996) var mere vag i kravene til omtalen: 
Der skal, hvor det er muligt, gives oplysninger om den beløbsmæssige indvirkning på aktiver og 
passiver, den økonomiske stilling samt resultatet58.  

Gennemgang af de 4 relevante revisionspåtegninger har påvist, at:  

                                                     

 

55 RV 12, afsnit 58. 
56 RV 12, afsnit 10. 
57 For formulering henvises til RS 700 (2002), afsnit 45 og 46. 
58 RV 7 (1996), afsnit 5.7. 
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Revisionspåtegninger på årsrapporterne for 2001 og 2002 for Bioscan A/S: 

 
Revisor oplyser, at kriterier for anvendelse af regnskabsvejledning ikke er opfyldt 

 
Revisor tager forbehold for hele den indregnede værdi  

Revisionspåtegning på årsrapport for Live Networks A/S for 2002: 

 
Revisor oplyser, hvad aktivet er indregnet til 

 
Revisor oplyser, om vurdering af aktivets værdi med udgangspunkt i ÅRL  

Revisionspåtegning på årsrapport for Danionics A/S for 2003: 

 

Revisor oplyser, hvad aktivet er indregnet til 

 

Revisor udtrykker vurdering af aktivets værdi med udgangspunkt i udarbejdet markedsvur-
dering  

Opsummering 
Forbeholdets påvirkning på årets resultat og egenkapital, samt en eventuel skatteeffekt, er generelt 
ikke omtalt i de relevante revisionspåtegninger.  

Herudover giver gennemgang af revisors forbehold vedrørende værdiansættelse ikke anledning til 
bemærkninger.  

3.1.3.3.1 Sammenligningstal mv.  

Forbehold i et års revisionspåtegning kan medføre, at der også skal tages forbehold i følgende års 
revisionspåtegning59. Eksempelvis ved for høj værdiansættelse af varebeholdninger på 2 mio.kr., 
hvilket resulterer i, at resultatopgørelsen for det efterfølgende regnskabsår er forkert med 2 mio.kr., 
eller begrundet i, at forholdet har konsekvens for sammenligningsgrundlaget.  

Bioscan A/S: 
I årsrapporten for 2001 tager revisor forbehold for værdien af udviklingsprojekter på 33,6 mio.kr., 
da revisor er af den opfattelse, at kriterier for indregning af udviklingsprojekter ikke er opfyldt. Der 
tages tilsvarende forbehold i 2002, men for indregnet værdi på 10,6 mio.kr. I revisionspåtegningen 
på årsrapporten for 2003, ligesom i 2002, er der ingen bemærkninger om, at revisor er uenig i sam-
menligningsgrundlaget.   

Live Networks Holding A/S: 
Revisor tager forbehold for indregnet værdi af kapitalandele på 3.668 t.kr., som efter revisors opfat-
telse alene udgør 34 t.kr., jf. årsrapporten for Live Networks Holding A/S for 2002. I 2003 tages 
igen forbehold for kapitalandele indregnet med 3.659 t.kr., men det fremgår ikke, om revisor mener, 
at aktivet er over- eller undervurderet.  

Danionics A/S, årsrapport 2003: 
Der tages forbehold for værdi af grunde og bygninger indregnet med 46,5 mio.kr., som efter revi-
sors opfattelse er overvurderet med 23,5 mio.kr. Revisionspåtegningen vedrørende årsrapporten for 
2004 er ikke modificeret.  

                                                     

 

59 RV 7 (1996), afsnit 5.6. 
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I alle ovenstående eksempler giver årsrapporten ikke et retvisende billede af den økonomiske ud-
vikling, som følge af revisors forbehold for værdiansættelsen, hvorfor der burde være taget forbe-
hold for sammenligningstal i det efterfølgende regnskabsår.  

Det kan konkluderes, at revisor fejler ved ikke at overveje, hvorvidt revisionspåtegningen skal af-
spejle foregående års forbehold for værdiansættelse.  

3.1.3.4 Regnskab indeholder ikke de krævede oplysninger mv. 
EB96 §5, stk. 5 understreger, at revisor tydeligt skal begrunde sine forbehold i revisionspåtegnin-
gen. RS 701 (2006) afsnit 15 udvider forståelsen af indholdet i EB96 §5, stk. 5, da den præciserer, 
at udtrykker revisor en konklusion med forbehold, skal alle de relevante begrundelser medtages 
klart i revisionspåtegningen og der skal, medmindre det ikke er praktisk muligt, gives oplysninger 
om den mulige beløbsmæssige indvirkning på regnskabet. Bestemmelsen er i overensstemmelse 
med afsnit 5.7 i den tidligere RV 7 (1996).  

EV afsnit 2.2 anfører, at revisor ikke nødvendigvis skal give de manglende oplysninger i revisions-
påtegningen, men at hensynet til modtageren ofte må føre til, at eksempelvis nettoomsætningen 
oplyses af revisor i tilknytning til begrundelsen for forbeholdet.  

Kim Füchsel udtaler i 1996 i artiklen "Udformning af revisionspåtegningen"60, at han mener, at det 
forhold, at revisor skal formulere forbehold så oplysende som muligt, og såfremt det er muligt 
kvantificere betydningen af forbeholdet, kan opfattes som om revisor påtager sig ansvaret for regn-
skabsaflæggelsen eller dele heraf, ved specifikt at give oplysninger, som ledelsen ikke ønsker at 
afgive. Füchsel mener i stedet, at revisors forbehold, i sådanne situationer, klart skal angive, at le-
delsen ikke har overholdt sin lovkrævede pligt til at give oplysninger om de pågældende forhold.  

Eneste relevante revisionspåtegning er i årsrapporten for BHJ A/S for 2003/04, hvor revisor oply-
ser, at i strid med ÅRL er vederlag til direktion og bestyrelse ikke fordelt på ledelsesorgan61. Revi-
sor har her i overensstemmelse med Kim Füchsel undladt at give oplysningerne.  

3.1.3.5 Regnskab ej aflagt i overensstemmelse med krav til regnskabsaflæggelsen 
De 2 forbehold omfatter overtrædelse af ÅRL og reglerne for udstedere af børsnoterede værdipapi-
rer på Københavns Fondsbørs, som følge af for sen aflæggelse af årsrapport.   

Forbeholdene giver ikke anledning til yderligere gennemgang.  

3.1.4 Konklusionsafsnit 
Generelt afgiver revisor korrekt konklusion i forhold til forbeholdet, jf. gennemgang i afsnit 2.2.1.3 
Konklusionsafsnit.   

Ved gennemgangen af revisionspåtegningerne har jeg konstateret, at det for regnskabsbruger kan 
være svært at forholde sig til de vurderinger af selskabet som helhed samt betydningen af det for-
hold som forbeholdet vedrører, som revisor foretaget. Her tænker jeg i relation til, om forholdet 
påvirker årsrapportens retvisende billede væsentligt, men ikke gennemgribende, eller om forholdet 
(muligvis) også gennemgribende påvirker årsrapportens retvisende billede.  

                                                     

 

60 "Udformning af revisionspåtegningen" af statsautoriseret revisor Kim Füchsel, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 9, 

1996. 
61 BHJ A/S, årsrapport 2003/04 
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Umiddelbart må regnskabsbruger derfor forlade sig på revisors vurdering af, hvorvidt der ved 
uenighed med ledelsen skal gives en "bortset fra" konklusion eller en afkræftende konklusion, og 
ved utilstrækkeligt revisionsbevis skal afgives en "bortset fra" konklusion eller ingen konklusion.  

Som behandlet og opsummeret i afsnit 3.1.2.2 Revisor kan ikke nå til en konklusion vedr. dele af 
regnskabet eller regnskabet som helhed, så kunne en formulering til sidste i forbeholdet, som indi-
kerer, hvorvidt forholdet påvirker årsrapportens retvisende billede væsentligt, eller væsentligt og 
(muligvis) gennemgribende være væsentlig, hvori revisor også begrunder, hvad der ligger til grund 
for revisors vurdering.  

3.1.4.1 EB96 §5, stk. 4, Generalforsamlingsgodkendelse 
Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalfor-
samlingen ikke bør godkende regnskabet62.  

Umiddelbart bør en sådan situation forekomme sjældent, da den indikerer stor uenighed mellem 
ledelsen og revisor, hvorfor revisor bør overveje samarbejdet. I afsnit 3.1.3 Uenighed med ledelsen, 
er behandlet de revisionspåtegninger hvor revisor er uenig med ledelsen.   

Ved udøvelsen af revision skal revisor være fagligt kompetent og ansvarlig samt opretholde sin 
uafhængighed63. Jeg har ikke konstateret revisionspåtegninger, hvor revisor har fundet det nødven-
digt at angive, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten, ligesom min gennemgang af 
disse revisionspåtegninger heller ikke indikerer, at revisor bør angive dette.  

Hvis forbeholdssituationen påvirker årsrapportens retvisende billede væsentligt, så bør generalfor-
samlingen ikke godkende årsrapporten. RV 6 (1997) afsnit 5.6 foreskriver, at revisor som regel i 
revisionspåtegninger vedrørende going concern forbehold (hvor revisor er uenig med ledelsen i at 
årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift) bør anføre, at generalforsamlingen ikke 
bør godkende årsrapporten. Tilsvarende bestemmelse findes ikke i RS 570 (2004).  

Revisor har ikke angivet, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten, i nogen af de 
revisionspåtegninger med forbehold, der er afgivet i perioden 1996 til 2007 for de selskaber nærvæ-
rende afhandling analyserer.   

3.2 Supplerende oplysninger 
Supplerende oplysninger gives, når revisor anser det for påkrævet at henvise til konkrete poster 
eller noter i årsrapporten eller til konkrete afsnit i beretningen64, uden at der tages forbehold.   

Supplerende oplysninger kan kun afgives om65: 

 

forhold, hvor revisor er enig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtalen 
heraf66, eller 

                                                     

 

62 EB96 §5, stk. 4. 
63 RV 7 (1996), afsnit 1.4. 
64 RV 7 (1996), afsnit 6.1. 
65 RV 7 (1996) afsnit 6.2. 
66 Eksempelvis hvor revisor finder at der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens fortsatte drift, eller 

revisor finder det nødvendigt at omtale en anden væsentlig usikkerhed eller særlige forhold, som kan påvirke regnska-
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forhold, der kan medføre erstatnings- eller strafansvar for medlemmer af ledelsen.  

Med RS 700 (2002) blev regler vedrørende supplerende oplysninger udvidet, så de også skal afgi-
ves når revisor67: 

 
finder det nødvendigt at rette i andre oplysninger i et dokument, der indeholder et revideret 
regnskab, og virksomheden nægter at foretage rettelsen 

 
finder, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er over-
holdt68.  

Supplerende oplysninger afgives kun, når revisor er enig med ledelsen vedrørende dennes behand-
ling og omtale. Er revisor uenig med ledelsen, skal der tages forbehold.  

Revisor må ikke i de supplerende oplysninger oplyse om forhold som ledelsen ikke har beskrevet, 
dvs. give nye oplysninger. Sådanne oplysninger skal afgives som et forbehold, da revisor således 
finder ledelsens oplysninger utilstrækkelige.  

Det kan således opsummeres, at supplerende oplysninger skal: 

 

skærpe opmærksomheden om et relevant forhold  typisk et usædvanligt forhold eller et om-
råde, der kan være belastet af usikkerheder 

 

ikke erstatte forbehold 

 

ikke tilføre nye oplysninger.  

Det er væsentligt at formulere supplerende oplysninger klart, så regnskabsbruger ikke opfatter den 
supplerende oplysning som en anmærkning til ledelsen. Selvom det i reguleringen præciseres, at 
supplerende oplysninger alene må bruges til at fremhæve usikkerheder eller usædvanlige forhold 
som ledelsen allerede har oplyst om, så kan det forhold, at ledelsesansvar skal angives i de supple-
rende oplysninger, hvilket jo er en anmærkning, give anledning til misfortolkninger af regelsættet 
blandt mindre kyndige regnskabsbrugere.  

Ved analyse af de afgivne supplerende oplysninger i årsrapporter for børsnoterede selskaber i peri-
oden 1996 til 2007 har jeg inddelt oplysningerne i kategorier. Det fremgår af følgende tabel, 
hvordan de supplerende oplysninger i årsrapporterne fordeler sig.  

                                                                                                                                                                               

 

bet, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder. "Erklæringer" af Anders Bisgaard, Revision og Regnskabs-

væsen nr. 8, 2004. 
67 RS 700 (2002) punkt 35. 
68 Følger af Tillæg til EB96 af 16.12.2002 § 6, stk. 1. 
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Supplerende 
oplysning om: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Stk. %
Going concern, enig i 
anvendelse af 
realisationsprincip

2 2 2 - 1 - - - - - - - 7 4%

Going concern, enig i 
forudsætning om 
fortsat drift

6 3 4 3 7 7 8 7 6 4 4 4 63 40%

Betydelig usikkerhed, 
som kan påvirke 
regnskabet & hvis 
afklaring afhænger af 
fremtidige 
begivenheder 

1 3 2 2 4 4 - 2 3 - 2 1 24 15%

Ændret 
regnskabspraksis 
(revisor enig)

3 - - - - - - - - - 1 - 4 3%

Bemærkninger om 
anvendt 
regnskabspraksis o.l.

2 5 2 - 3 4 1 2 - 1 1 - 21 13%

Bogføringslovens 
regler overtrådt

- - - 1 - - - - - - - - 1 1%

Ansvarspådragende 
adfærd

- - 1 2 1 1 1 - - 1 - 2 9 6%

Kapitaltab 4 2 1 - - 2 2 2 1 1 1 - 16 10%

Øvrige 4 2 - - 2 - 2 - 1 - - - 11 7%

I alt 22 17 12 8 18 18 14 13 11 7 9 7 156 100%

Regnskabsår I alt

Tabel 7: Supplerende oplysninger, i praksis, i revisionspåtegninger på årsrapporter for børsnoterede selskaber i perioden 1996 til 2007.  

Fra 2003 ses generelt ny praksis, hvor revisor begynder en supplerende oplysning med sætningen 
"Uden at tage forbehold" eller "Uden det har påvirket vor konklusion". Denne er afledt af regule-
ringen i EB03 §6, stk. 1, jf. gennemgang i afsnit 2.2.1.2 Supplerende oplysninger.  

3.2.1 Ej going concern (revisor enig i anvendelsen af realisationsprincip) 

I tilfælde, hvor virksomhedens ledelse har konkluderet, at forudsætning om going concern ikke er 
relevant, udarbejdes årsrapporten på et alternativt, acceptabelt grundlag. Såfremt revisor på basis af 
yderligere udførte revisionshandlinger og tilvejebragte oplysninger fastslår, at det alternative grund-
lag er relevant, kan revisor afgive en konklusion uden forbehold. Forudsætning herfor er, at selska-
bets ledelse har omtalt forholdet tilfredsstillende i årsrapporten. Revisor kan finde at forholdet skal 
angives som supplerende oplysning i revisionspåtegningen for at gøre regnskabsbruger opmærksom 
på situationen og fremhæve i henhold til hvilken regnskabspraksis årsrapporten er aflagt.69  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Keops A/S x x

Small Cap Danmark A/S x x

Elite Shipping A/S x

Live Networks Holding A/S x

SE 2000 A/S x

Regnskabsår

 

Tabel 8: Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger omkring at selskabet ikke er en going concern  

                                                     

 

69 RS 570 (2006), punkt 36. 
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I revisionspåtegningen på årsrapporten, for følgende selskaber, er anvendt regnskabsprincip ikke 
præciseret: 

 
Small Cap Danmark A/S, 1996 

 
Keops A/S, 1996. Det fremgår at alle aktiver anses som omsætningsaktiver, men det fremgår 

ikke af de supplerende oplysninger hvilket regnskabsprincip der er anvendt. Det er kun fordi 
revisor tager forbehold for realisationsværdierne, at regnskabsbruger ved at realisationsprin-
cippet er anvendt. 

 

Keops A/S, 1997, det fremgår at der er foretaget hensættelser som følge af tvangsakkord, og 
at samtlige aktiver er indregnet som omsætningsaktiver. Anvendt regnskabspraksis ved må-
ling af balancens poster er ikke omtalt.  

I revisionspåtegningen på årsrapporten, for følgende selskaber, angiver revisor hvilket regnskabs-
princip der er anvendt: 

 

Small Cap Danmark A/S, 1997 

 

Elite Shipping A/S, 1998. Omtaler at realisationsværdier er anvendt. 

 

Live Networks Holding A/S, 1998 Det angives at anlægsaktiver og tilgodehavender er ind-
regnet til 0 kr., da årsrapporten er aflagt med afvikling for øje. 

 

SE 2000 A/S, 2002, realisationsprincip  

Der udkom opdateret version af RV 6 i 1997, som regulerer forhold omkring going concern. Det 
fremgår af sammenholdelsen af ovennævnte revisionspåtegninger, at revisor fra 1997 er blevet mere 
præcis i sin formulering, herunder at revisor angiver hvilket regnskabsprincip årsrapporten er aflagt 
efter. Udviklingen i praksis kan derfor antages at være afledt af præciseringen af regelsættet.   

Eksempel på forskel i formuleringen er givet nedenfor:       

Forholdet kan opfattes både som ej going concern, da det oplyses at koncernens aktivitet er under 
afvikling, men bemærkning om at årsrapporten er aflagt efter uændret regnskabspraksis kan indike-
rer at ledelsen har aflagt årsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Det er hensigtsmæssigt at 
oplyse, hvilke regnskabsprincipper er anvendt, den supplerende oplysning præciserer hvilket for-
hold revisor ønsker at fremhæve. Formuleringen i årsrapporten for 1997, som gengives nedenfor, er 
mere præcis:           

Det kan herefter opsummeres at, for at regnskabsbruger forstår hvilket forhold revisor ønsker at 
fremhæve i den supplerende oplysning bør revisor: 

Supplerende oplysninger 
Som det fremgår af årsberetningen er koncernens aktiviteter under afvikling. En del af aktiviteterne/ejendommene er allere-
de frasolgt. Regnskaberne er aflagt efter uændret regnskabspraksis, hvilket vi er enige i.  

Kilde: Small Cap Danmark A/S, årsrapport 1996

 

Supplerende oplysninger 
I vor påtegning af selskabets koncernregnskab og årsregnskab for 1996 anførte vi supplerende, at koncernens aktiviteter var 
under afvikling.  
Den 15. december 1997 trådte selskabet i solvent likvidation og væsentlige dele af koncernens aktiviteter/ejendomme er 
frasolgt. Resterende aktiviteter/ejendomme er med udgangspunkt i likvidationen værdiansat til forventet realisationsværdi. 
Foretagne værdireguleringer af resterende aktiviteter/ejendomme er ført over resultatopgørelsen.  

Der henvises for en nærmere omtale til likvidatorernes årsberetning.  

Kilde: Small Cap Danmark A/S, årsrapport 1997 
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Angive at årsrapporten er aflagt med afvikling for øje 

 
Angive at årsrapporten er aflagt efter et realisationsprincip  

3.2.2 Going concern usikkerhed (revisor enig i forudsætning om fortsat drift) 

Der er stor forskel i udformningen af supplerende oplysninger, hvor revisor tilkendegiver, at denne 
er enig i, at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift.   

Da der er tale om usikkerhed vedrørende selskabets evne til at fortsætte driften, må det ikke skjules 
i formulering og henvisningen.                     

I de tre ovennævnte revisionspåtegninger har revisor ikke været tilstrækkelig grundig med formule-
ringen. Hvorvidt der er usikkerhed ligger indirekte i formuleringen.   

Tilsvarende gives nedenfor eksempler på formuleringer, hvor formålet med den supplerende oplys-
ning er klart.               

Supplerende oplysninger 
Vi henviser til årsberetningens omtale af budget for 1996/97. Det fremgår heraf, at budgettet ved opfyldelse kan realiseres 
inden for de eksisterende kreditfaciliteter og modtagne tilkendegivelser. Vi har ikke fundet grundlaget for at anlægge en 
anden vurdering og har derfor angivet nedenstående konklusion.  

Kilde: eHuset A/S, årsrapport 1996/96 

 

Supplerende oplysninger 
Ved vurdering af koncernens fremtidige aktivitet og indtjening, og herunder risici for afvigelser, henvises til årsberetningens 
afsnit om den forventede økonomiske udvikling samt afsnittet vedrørende risikofaktorer.  

I årsberetningen er anført forventningerne til lactat-teknologien. Det er væsentligt for den fremtidige kommercialisering af 
teknologien og dermed for værdien af de aktiverede udviklingsomkostninger 17 mio.kr., at de beskrevne tiltag gennemføres 
således, at der opnås de konkurrencemæssige nødvendige og forventede fordele med hensyn til pris og afsætning. 
Den væsentligste del af udviklingsomkostningerne vedrører igangværende udvikling, hvorfor der ikke er påbegyndt afskriv-
ning herpå.  

Kilde: Bioscan A/S, årsrapport 1999 

 

Supplerende oplysninger 
Vi skal fremhæve omtalen i årsberetningen om, at regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.  

Direktion og bestyrelse forventer, at selskabet kan realisere de budgetterede mål for 2001. 
Det er i sagens natur usikkerhed forbundet med vurderingen. 
Vi er enige i ledelsens fremhævelse af budgettets væsentligste usikkerheder omkring holdets forbliven i Faxe Kondi-Ligaen 
og forøgelsen af sponsorindtægterne på 3,6 mio.kr., ligesom vi er enige i ledelsens valg af regnskabsprincip.  

Kilde: Århus Elite A/S, årsrapport 2000 

Supplerende oplysninger 
Der henvises til selskabsberetningens afsnit "Forventninger", hvor koncernens likviditetsbehov og kreditfaciliteter omtales.  

Kilde: NTR Holding A/S, årsrapport 2003

 

Supplerende oplysninger 
Vi henviser til ledelsesberetningens omtale af selskabets likviditet og kapitalberedskab, hvoraf det fremgår, at der pågår 
forhandlinger om kapitaltilførsel samt lånevilkår fra kreditinstitutter. 
Udfaldet af disse forhandlinger forventes at foreligge medio april 2003.  
Ledelsen bedømmer, at forhandlingerne vil blive gennemført som beskrevet og aflægger i overensstemmelse hermed årsrap-
porten under forudsætning om fortsat drift. 
Vi er enige i beskrivelsen af usikkerhederne og ledelsens valg af regnskabsprincip.  

Kilde: Dan Truck Heden A/S, årsrapport 2002 
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Til trods for at supplerende oplysninger ikke skal være så informative som forbehold, og de generelt 
bør være korte og præcise, er det dog væsentligt, at regnskabsbruger er klar over, hvilket forhold 
det er revisor fremhæver i den supplerende oplysning, og derefter henviser til ledelsens omtale af 
forholdet med angivelse af, at revisor er enig i ledelsens omtale og behandling af forholdet.  

Revisor bør tilkendegive, at denne er enig i, at årsrapporten aflægges under forudsætning om fortsat 
drift.  

3.2.3 Betydelig usikkerhed, som kan påvirke regnskabet 
Det følger af RS701 (2006) afsnit 7 og 8, at revisor skal overveje at give supplerende oplysninger, 
hvis årsrapporten er påvirket af væsentlig usikkerhed (af anden art end usikkerhed vedr. going con-
cern) og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder. Eksempelvis en verserende retssag, 
hvor udfaldet ikke er klart på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Supplerende oplysning vedr. betydeligt usikkerhed:

I alt 1 3 2 2 4 4 - 2 3 - 2 1

Skako A/S x x

J. Lauritzen Holding A/S x x

Bioscan A/S x x x x x x

Land & Leisure A/S x x

Columbus IT Partner A/S x

Schaumann Properties A/S x

Live Networks Holding A/S x x

Foras Holding A/S x

Bioporto A/S x x

SE 2000 A/S x

Asgaard Development A/S x

Dicentia A/S x

TK Development A/S x2

Regnskabsår

 

Tabel 9: Supplerende oplysninger i praksis, hvor revisor udtaler sig om betydelig usikkerhed i årsrapporten  

Formulering: 
Tendensen i udformningen af de supplerende oplysninger vedr. betydelig usikkerhed, som ikke er 
going concern problemer, er, at formuleringerne bliver kortere, mindre beskrivende, men med hen-
visning til ledelsens omtale i årsrapporten. Der gives eksempler herpå nedenfor.             

Supplerende oplysninger 
Patenter og udviklingsprojekter vedrørende lactat-teknologien indgår i koncernens balance med 4,1 mio.kr. 
Uden at det har påvirket vor konklusion, henviser vi til ledelsesberetningens afsnit om "Årets resultat", hvori ledelsen 
redegør for planer om salg af lactat-teknologien og den dermed forbundne usikkerhed omkring værdiansættelsen.  

Kilde: Bioscan A/S, årsrapport 2004 

 

Supplerende oplysninger 
I årsberetningen er anført forventningerne til lactat-teknologien. Det er væsentligt for kommercialiseringen af teknologien 
og dermed for værdien af de aktiverede udviklingsomkostninger, 17 mio.kr., at de beskrevne tiltag gennemføres således, at 
der opnås såvel de konkurrencemæssige nødvendige og forventede fordele med hensyn til pris og afsætning, som den forud-
satte kapitaltilførsel.  

Kilde: Bioscan A/S, årsrapport 2000
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Fra 2004 ses at der foretages henvisning, beskrives hvad oplysningen omhandler og præciseres, at 
det ikke har påvirket konklusionen, uden at forholdet beskrives nærmere.  

3.2.4 Ændret og anvendt regnskabspraksis 
Generelt er der henvisning til årsrapporten i denne type supplerende oplysninger, ligesom revisor i 
de fleste tilfælde giver udtryk for, at revisor er enig med ledelsen.  

Som tidligere nævnt, skal de supplerende oplysninger anvendes til at fremhæve væsentlige forhold, 
hvor revisor dog er enig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtale.  

En længere beskrivelse, som det ses i revisionspåtegningen i årsrapporten for Genmab A/S for 2000 
og 2001, skulle derfor ikke være nødvendig, da revisor burde kunne henvise til afsnit i anvendt 
regnskabspraksis, hvor ledelsen selv giver nedenstående oplysninger.                  

De lange beskrivelser, kan foranledige regnskabsbruger til at tro, at revisor har anmærkninger e.l., 
særligt i de tilfælde, hvor revisor ikke slutter den supplerende oplysning med oplysning om, at revi-
sor er enig med ledelsen.  

Principielt kunne den supplerende oplysning kort have præciseret:  

Vi er enige i ledelsens anvendelse og behandling af US GAAP. Vi henviser til ledelsens omtale

  

Eller som eksempelvis som den supplerende oplysning i revisionspåtegningen i årsrapporten for 
Jeudan A/S for 1996:    

Supplerende oplysninger 
Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i regnskabsberetningen i ledelsesberetnin-
gen, afsnit "værdipapirer", siderne 59-60, hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om værdien af aktierne i Europe 
Vision Plc., som er optaget til kurs 0,3 GBP pr. aktie. 

Kilde: Live Networks Holding A/S, 2007 

Supplerende oplysninger 
Ledelsen har valgt at præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte præsentationsprincipper for 
en virksomhed i udviklingsfasen i USA. 
Endvidere er årsregnskabets præsentationsform og indhold tilpasset således, at noterne indeholder oplysninger i overens-
stemmelse med US GAAP.  

Almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i Danmark afviger på visse punkter fra de almindeligt anerkendte regnskabs-
principper i USA. 
Anvendelse af sidstnævnte ville have påvirket opgørelsen af årets resultat angivet i danske kroner for regnskabsårene med 
afslutning den 31. december 2000 og 1999 og for perioden fra stiftelsen til 31. december 2000, i det omfang, der er angivet i 
note 19 i årsregnskabet. 
Med undtagelse af de nævnte forhold i note 19 til årsregnskabet, er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med US 
GAAP.  

Det er ledelsens opfattelse, at de indeholdte oplysninger i årsregnskabet er i overensstemmelse med dansk lovgivning, 
selvom årsregnskabet indeholder oplysninger omfattende perioden fra selskabets stiftelse til 31. december 2000.  
Denne præsentationsform er ikke almindeligt anerkendt i Danmark.  

Vi er enige i ledelsens behandling af ovenstående forhold.  

Kilde: Genmab A/S, årsrapport 2000 

 

Supplerende oplysninger 
Vi henviser til årsberetningen samt til beskrivelsen af anvendte regnskabsprincipper, hvoraf det fremgår, at selskabet har 
ændret princip for værdiansættelsen af investeringsejendomme. Vi er enige i den foretagne principændring.  

Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 1996 
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Præciseringen af at revisor er enig i den foretagne principændring er med til, at regnskabsbruger 
ikke misfortolker oplysningen og antager, at revisor omtaler forholdet, da denne er uenig i ændrin-
gen.  

Særligt i revisionspåtegningen i årsrapporten for Dampskibsselskabet Orion A/S for 2006, ville det 
været en fordel at præcisere, hvorfor det er ok, at reglerne til årsrapporten ikke er overholdt, i stedet 
for at præcisere, at de ikke er overholdt. Havde det ikke været for den sidste linie, ville regnskabs-
bruger fortolke oplysningen som et forbehold.           

Der er ikke et egentligt mønster i formuleringen af de supplerende oplysninger om ændret og an-
vendt regnskabspraksis. Fra 1996 til 2007 ses både de lange forklarende beskrivelse, ligesom de 
korte henvisninger.  

3.2.5 Overholdelse af bogføringsloven 
I EB96 §4, stk. 4 foreskrives, at det i konklusionsafsnittet i revisionspåtegningen skal fremgå, så-
fremt lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt. I Tillæg-
get til EB96 af 16/12-2002 ændres dette til, at revisor fremover skal give supplerende oplysninger i 
sådanne tilfælde, jf. Tillæg til EB96 af16/12-2002 §6, stk. 1. Overtrædelse af bogføringsloven skal 
omtales, uanset om forholdet har betydning for årsrapportens retvisende billede eller ej70.  

Overtrædelser af bogføringslovgivningen, der ikke har betydning for årsrapporten, skal ikke føre til 
forbehold i revisionspåtegningen.  

Oplysningen må dog fortsat ikke blandes sammen med kravet i EB96 §6, stk. 2, nr. 3, da dette op-
lysningskrav fortsat alene gælder ved formodet ledelsesansvar.  

Det er normalt kun lovovertrædelser, der er udført med forsæt eller groft uagtsomt, herunder ufor-
svarlig adfærd, der medfører erstatnings- eller strafansvar for selskabets ledelse.71  

Eneste eksempel på bemærkning i konklusionsafsnit vedrørende overholdelse af bogføringsloven er 
i revisionspåtegningen i årsrapporten for Lastas A/S for 1996.   

                                                     

 

70 UR 2004-1, kapitel III, afsnit "Særligt om overtrædelse af bogføringsloven". 
71 UR 2007-3, kapitel III, afsnit "Særligt om ledelsens erstatnings- eller strafansvar". 

Supplerende oplysninger 
Selskabets aktiviteter med befragtnings- og rederivirksomhed er ved udgangen af regnskabsåret stort set ophørt. Som følge 
heraf skal der ifølge IFRS-standarderne i resultatopgørelsen i en post anføres resultatet af de ophørende aktiviteter, ligesom 
sammenligningstallene skal tilrettes i overensstemmelse hermed. Selskabet har ikke anvendt dette princip i årsrapporten. Vi 
henviser til ledelsesberetningens afsnit om "Særlige forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2006", hvor selska-
bets bestyrelse har anført begrundelsen for ikke at anvende dette princip.  

Vi er enige med selskabets bestyrelse i begrundelsen for ikke at anvende dette princip.  

Kilde: Dampskibsselskabet Orion A/S, årsrapport 2006 
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I årsrapporten for Live Networks Holding A/S for 1999 angives i supplerende oplysning, at selska-
bet ikke har kunne opretholde de daglige rutiner mht. bogføring mv., hvilket er i strid med bogfø-
ringsloven72. Ingen bemærkninger herom i konklusionsafsnittet.  

I årsrapporten for Christiani & Nielsen A/S for 1999 udtrykker revisor, at datterselskabets revisorer 
taget forbehold for bogføringens fuldstændighed i Christiani & Nielsen GmbH73. Bemærkningen 
fremgår under afsnitte "Forbehold" i revisionspåtegningen. At forholdet er udtrykt som et forbehold 
må begrundes i, at forholdet kan have betydning for årsrapportens retvisende billede.  

3.2.6 Ansvarspådragende adfærd 
Revisor skal ikke særskilt tilrettelægge revisionen med henblik på at konstatere, om der forekom-
mer ledelsesansvar. Har revisor opnået en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan 
ifalde erstatnings- eller strafansvar, skal revisor oplyse herom i de supplerende oplysninger i revisi-
onspåtegningen.74  

Gennemgang af revisionspåtegninger har påvist, at supplerende oplysninger vedrørende ledelsesan-
svar primært vedrører manglende overholdelse af regelsæt vedrørende egne aktier.  

Revisionspåtegningerne er ikke gennemgået nærmere her, da der alene er tale revisors korte udtalel-
se om manglende overholdelse af regler.  

3.2.6.1 Kapitaltab 
Efter reglerne i ASL § 69a skal bestyrelsen foranledige, at generalforsamling afholdes senest seks 
måneder efter, at selskabet har tabt halvdelen af sin aktiekapital. På generalforsamlingen skal besty-
relsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltnin-
ger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning.  

Ledelsen kan ifaldes ansvar75, såfremt reglerne i ASL § 69a ikke overholdes, hvorfor forholdet skal 
omtales i revisionspåtegningen.  

Nedenfor er oplistet, hvilke børsnoterede selskaber, der har haft kapitaltab i perioden 1996 til 2007 
og hvor revisor har oplyst herom i revisionspåtegningen.  

                                                     

 

72 Live Networks Holding A/S, årsrapport 1999. 
73 Christiani & Nielsen A/S, årsrapport 1999. 
74 Vejledning til EB96, afsnit 2.3.2. 
75 ASL § 161 

I relation til bogføringslovens regler omkring opbevaring af regnskabsmateriale skal det anføres, 
at en væsentlig del af selskabets bogføringsmateriale for indeværende og tidligere regnskabsår 
ikke længere forefindes, idet materialet, der blev opbevaret hos et arkiveringsfirma, er brændt. 
Revisionen er hovedsageligt gennemført i årets løb og branden har derfor ikke påvirket revisio-
nen af årsregnskabet for 1995/96.  

Kilde: Lastas A/S, årsrapport for 1995/96 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kapitaltab 4 2 1 - - 2 2 2 1 1 1 -

fordeles således på selskaber:

Keops A/S x x

Lastas A/S x

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S x

Dampskibsselskabet Orion A/S x x x x x x

Dampskibs-Aktieselskabet Progress x

Energy Solutions International A/S x

Bioporto A/S x x

SIS International A/S x x

Regnskabsår

 

Tabel 10: Supplerende oplysninger i praksis, hvor revisor udtaler sig om kapitaltab.  

Af de ovenstående revisionspåtegninger er enkelte selskaber nærmere gennemgået nedenfor.  

Dampskibsselskabet Orion A/S: 
I regnskabsårene 2001 til 2004 er følgende supplerende oplysning afgivet:        

Begrundet i, at den samme supplerende oplysning er afgivet i revisionspåtegningen i årsrapporterne 
for 4 på hinanden følgende regnskabsår, ville det være hensigtsmæssigt, såfremt revisor oplyste, at 
denne var enig i ledelsens vurdering, samt om der faktisk sker en forbedring af selskabskapitalen fra 
år til år.  

I modsat fald kan regnskabsbruger foranlediges til at tro, at revisor blot ukritisk accepterer ledelsens 
oplysninger og budgetter uden at forholde sig til, at der faktisk sker en positiv udvikling i retable-
ringen af selskabskapitalen, ligesom det må vurderes, om bestyrelsen overholder sine pligter som 
angivet i ASL § 69a.  

Bioporto A/S: 
I revisionspåtegningerne i årsrapporterne for Bioporto A/S for 2001/02 og 2002/03 giver revisor 
udtryk for:              

Supplerende oplysninger 
Selskabets egenkapital er negativ og vi henviser til bestyrelsens bemærkninger i årsberetningen jf. ASL § 69a. 
Årsrapporten er på baggrund heraf udarbejdet under hensyntagen til principperne om going concern. 
Vi er dog ikke forelagt dokumentation for væsentlige tilsagn om nytegning af kapital eller konvertering af gæld til aktieka-
pital.  

Årsberetning 
Med henvisning til ASL § 69a, skal bestyrelsen fremkomme med forslag til, hvordan det forhold, at selskabets egenkapital 
er mindre end 50% af den nominelle aktiekapital kan løses. Det er bestyrelsens forventning, at dette vil ske igennem nyteg-
ning af aktiekapital eventuelt kombineret med eller alene med en konvertering af dele af gæld til aktiekapital. Der er væsent-
lig tilsagn om dette. Dette kan løses, når de sidste usikkerheder omkring selskabets aktiver og en udestående retssag er 
afklaret.  

Kilde: Bioporto A/S, årsrapport 2001/02 

 

Supplerende oplysninger 
På regnskabsaflæggelsestidspunktet er selskabskapitalen tabt. 
Vi henviser til ledelsens årsberetning, hvoraf fremgår, at selskabets budgetter viser et fremtidigt overskud, hvorfor selskabs-
kapitalen forventes retableret ved fremtidig indtjening.  

Kilde: Dampskibsselskabet Orion A/S, årsrapporter 2001 til 2004

 



Analyse af modificerede revisionspåtegninger i praksis 

 
50

 
Revisor henviser således til beskrivelsen af ledelsens planer, men er ikke forelagt dokumentation 
herfor. Det bør her vurderes, hvorvidt revisor kan være enig i ledelsens planer, når de ikke kan do-
kumenteres. Særligt det forhold, at samme oplysning er at finde i revisionspåtegningen i det efter-
følgende regnskabsår, hvorved revisor derfor burde sætte spørgsmålstegn ved ledelsens planer, når 
der fortsat ikke foreligger dokumentation for påbegyndte eller forventede tiltag.  

3.3 Sammenholdelse af Supplerende oplysninger og Forbehold 
For at konstatere om der er forbehold, der pludselig bliver til supplerende oplysninger, eller om-
vendt, herunder om det skyldes bedre vejledninger eller blot en praksisændring, er det fundet rele-
vant at se på udviklingen i revisionspåtegningerne for de selskaber, hvor revisor i perioden 1996 til 
2007 har taget forbehold i revisionspåtegningen.   

Selskaber 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Keops A/S FO/SO SO SO

Christiani & Nielsen A/S FO FO/SO

Elite Shipping A/S FO/SO

Live Networks Holding A/S FO/SO FO/SO FO/SO FO/SO FO/SO SO SO

Topsil Semiconductor Materials A/S SO FO SO FO

Land & Leisure A/S SO FO/SO FO/SO

Greentech Energy Systems A/S FO

Bioscan A/S SO SO SO SO FO/SO FO/SO SO SO SO

Bioporto A/S SO SO FO/SO SO SO

Pharmexa A/S FO

Danionics A/S FO/SO

BHJ A/S FO

Regnskabsår

 

FO: Forbehold 

SO: Supplerende oplysninger 

Tabel 11: Modificerede revisionspåtegninger på årsrapporter i perioden 1996 til 2007, vedrørende børsnoterede selskaber, hvor der er taget forbehold 

i samme periode.  

Tabel 10 giver anledning til en nærmere gennemgang af nedenstående selskaber, da der skiftes mellem for-
behold og supplerende oplysninger i flere, på hinanden følgende, år.  

Live Networks Holding A/S 
Forholdene i de modificerede revisionspåtegninger afgivet i perioden 1996 til 2007 er gennemgået 
og sammenholdt.  

1998: SO: Årsrapport aflagt efter realisationsprincippet  

2001: FO: Manglende revisionsbevis for værdi af aktier 
SO: Indregning og måling af kapitalandele  

2002: FO: Manglende revisionsbevis for værdi af aktier 
FO: Uenighed om værdi vedr. kapitalandele 
FO: Manglende revisionsbevis vedr. tilgodehavender 
SO: Going concern usikkerhed  

2003: FO: Manglende revisionsbevis for værdi af aktier 
FO: Uenighed om værdi vedr. kapitalandele 
FO: Manglende revisionsbevis vedr. tilgodehavender 
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SO: Going concern usikkerhed  

2004: SO: Årsrapport trukket tilbage  

2007: SO: Usikkerhed om værdi af aktier  

Revisionspåtegningerne vedrører ikke de samme forhold, som skifter mellem oplysning som forbe-
hold og supplerende oplysninger, men derimod om forskellige forhold, fra år til år.  

Topsil Semiconductor Materials A/S 
Revisor har i årsrapporterne for 1998 til 2001 givet modificeret revisionspåtegningen.  

I 1998 og 2000 er der afgivet supplerende oplysninger omhandlende, at revisor er enig i, at årsrap-
porten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. I 1999 og 2001 er der taget forbehold herfor. 
Der er ikke umiddelbart sket ændringer i reguleringen indenfor området i perioden, hvorfor det må 
antages, at udviklingen udelukkende er baseret på revisors vurdering af going concern usikkerhe-
den.  

Det skal bemærkes, at selskabet fortsat er aktivt ved udgangen af 2007.  

Bioscan A/S 
Allerede i revisionspåtegningen i årsrapporten for 1997 omtales usikkerheden vedrørende Biorek- 
og lactat-teknologien. I 1999 fremgår det positivt, at udviklingsomkostninger vedr. lactat-
teknologien er aktiveret med 17 mio.kr.  

I årsrapporten for 2001, dateret 26. juni 2002, ændrer revisor modificeringen fra supplerende oplys-
ning til forbehold og revisor tager forbehold for uenighed om værdiansættelsen, med henvisning til 
gældende regnskabsvejledning. Regnskabsvejledning nr. 7 vedrørende forskning og udvikling er 
ændret i marts 2002, hvorfor det kan tænkes, at denne ændring ligger til grund for revisors ændring 
fra supplerende oplysning til forbehold.  

I 2002 foreligger der stadig ikke aftaler om udnyttelse af Lactat-teknologien.  

Sidste årsrapport er aflagt for 2006, hvorefter selskabet er ophørt.  

Der skal naturligvis være plads til forskning i samfundet, men det forhold at revisor fra 1997 til 
2005 har omtalt usikkerhed vedrørende Lactat-teknologien, og kun i årene 2001 og 2002 har taget 
forbehold herfor, bør dog rejse spørgsmålet, om det er acceptabel adfærd, herunder om revisor har 
forholdt sig tilstrækkelig kritisk til forholdet.  

3.4 Henvisning til årsrapporten 
EB96 §7 regulerer, at er der i revisionspåtegningen henvist til årsrapporten, skal henvisningen fore-
tages til konkrete poster eller noter i årsrapporten eller til konkrete afsnit i en eventuel årsberetning.  

Tabellen nedenfor viser, hvortil i årsrapporten revisionspåtegningerne i praksis henviser. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Henvisninger i forbehold:

Ledelsesberetning 1 1 3 1 2 5* 4**

Henvisninger i supplerende oplysninger:

Ledelsesberetning 19 13 10 5 13 16 14 13 11 5 6 7

Anvendt 
regnskabspraksis

4 4 1 - - - - - - - - -

Årsrapport 1 1 1 - - - - - - - - -

Noter 1 1 1 - 1 - - - - - 2 1

Øvrige 1 - - - 2 - - - - - - -

I alt 26 19 13 5 16 16 14 13 11 5 8 8

Regnskabsår

 

*) I revisionspåtegningen i årsrapporten for 2002 for Live Networks Holding A/S er der to henvisninger til ledelsesberetningen. Én der vedrører 

forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis og én der vedrører forbehold for fejlagtig regnskabsmæssig behandling. I tabellen indgår denne revisions-

påtegning således med to henvisninger til ledelsesberetningen. 

Tilsvarende er der to henvisninger i revisionspåtegningen i årsrapporten for Bioscan A/S for 2002, som vedrører henholdsvis forbehold for utilstræk-

keligt revisionsbevis samt going concern. 

**) I revisionspåtegningen i årsrapporten for 2003 for Live Networks Holding A/S er der to henvisninger til ledelsesberetningen. Henvisningerne er 

begge i relation til forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis, men der er tale om 2 selvstændige forbehold. Denne revisionspåtegning tegner sig 

derfor for de 2 henvisninger til ledelsesberetningen, ud af de 4 henvisninger i alt i 2003. 

Tabel 12: Henvisninger i modificerede revisionspåtegninger i perioden 1996 til 2007.  

Vedrørende supplerende oplysninger er der i flere tilfælde givet mere end én supplerende oplysning 
og dermed kan der forekomme flere henvisninger i én revisionspåtegning. Hver henvisning for hver 
supplerende oplysning tæller for en.  

3.4.1 Forbehold med henvisninger 
Revisor kan i formuleringen af sit forbehold henvise til en mere udførlig omtale i ledelsesberetnin-
gen eller i en note i regnskabet76.  

I 10 af de forbehold, hvor der er foretaget henvisninger, er henvisningerne ikke præcise i overens-
stemmelse med regelsættet. Her henvises blot til ledelsesberetningen generelt eller til et afsnit eller 
en side i ledelsesberetningen, som også omtaler andre forhold end det for forbeholdet relevante. 
Dvs. at mere end 50% af henvisningerne i forbeholdene er upræcise.   

De resterende 7 henvisninger er til et specifikt afsnit i ledelsespåtegningen. Heraf er de 6 af henvis-
ningerne foretaget i revisionspåtegninger afgivet på årsrapporter for 2001 og fremefter, hvor 5 af de 
upræcise henvisninger er foretaget i samme periode.  

Kravene til henvisninger er ikke ændret siden 1996. Revisor er blevet bedre til at henvise i overens-
stemmelse med regelsættet, men det er dog fortsat en væsentlig del af revisionspåtegningerne med 
forbehold, hvor henvisningerne er for upræcise. Såfremt revisor finder det hensigtsmæssigt at hen-
vise til et sted i årsrapporten, bør henvisningen være præcis, for at fremme regnskabsbrugers forstå-
else af forbeholdet.   

                                                     

 

76 UR 2004-1 samt RS 700 (2002) afsnit 40. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Henvisninger i forbehold vedører følgende forbeholdstyper:

Utilstrækkeligt 
revisionsbevis

1 1 2 1 1 3 3

Going Concern 1 1 1 1

Fejlagtig 
regnskabsmæssig 
behandling

1

Regnskabsår

 

Tabel 13: :Typer af forbehold hvori der er henvisninger.  

Af tabel 2 fremgår, at der i perioden 1996 til 2007 er taget 29 forbehold. I 1777 af disse forbehold 
henvises der til ledelsesberetningen. I næsten 60% har revisor altså vurderet det hensigtsmæssigt at 
henvise til ledelsens omtale af forholdet.  

Generelt er min holdning, at det er en usund praksis, at der skal henvises til ledelsesberetningen. En 
generel praksis med henvisninger kan udvikle sig til, at revisor ikke beskriver og begrunder forbe-
hold tilstrækkeligt fyldestgørende, herunder begrunder og forklarer årsagen til forbeholdet78.  
I særlige situationer, hvor revisor finder, at ledelsens omtale bør inddrages, kan der ske henvisnin-
ger, men derudover bør alle revisors overvejelser vedrørende forbehold tydeligt fremgå af revisi-
onspåtegningen, hvorfor en henvisning ikke bør være nødvendig.  

Eksempelvis i revisionspåtegningen i årsrapporten for Bioporto A/S for 2002 mistes forståelsen af 
forbeholdet ved, at revisor udelukkende henviser til årsrapporten, hvilket er manglende overholdel-
se af EB96 §5, stk. 379.        

I nedenstående eksempel kan der sættes spørgsmålstegn ved, om regnskabsbruger endda bliver rige-
re på oplysninger i henvisningen, da revisor selv påpeger forholdene vedr. det associerede selskab, 
som ligger til grund for forbeholdet.           

                                                     

 

77 Jf. tabel 12. 
78 RV 7 (1996), afsnit 5.7. 
79 EB96 §5, stk. 3: Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold. 

Forbehold 
Den associerede virksomhed, Nordic Power A/S: 
Under henvisning til ledelsesberetningens omtale af usikkerheden omkring Nordic Power A/S og af selskabets fremtid er 
afhængig af tilførsel af kapital til færdiggørelsen af Prototyper m.v. er vi ikke i stand til at vurdere, om selskabet har mulig-
hed for at fremskaffe det fornødne kapitalbehov, ligesom vi ikke kan vurdere selskabets værdi af rettigheder og udviklings-
omkostninger. Vi er ikke i stand til at vurdere den i balancen anførte værdi af den associerede virksomhed, 3.659 t.kr., 
hvorfor vi tager forbehold herfor.  

Årsberetning 
Aktiebeholdningen i Nordic Power A/S er uændret i forhold til sidste år. Da Nordic Power A/S er et udviklingsselskab, der 
endnu ikke har genereret indtægter, er der en vis usikkerhed omkring fremtiden, således er det en betingelse for Nordic 
Power A/S´ fortsatte drift samt færdiggørelsen af prototyper m.v., at Nordic Power A/S får tilført likviditet.  

Kilde: Live Networks Holding A/S, årsrapport 2003 

 

Værdiansættelsen af andre tilgodehavender er behæftet med usikkerhed som beskrevet af bestyrelsen under containeraktivi-
teter.  

Kilde: Bioporto, årsrapport 2001/02 
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I bemærkningerne til EB03 angives, at hvis revisor ikke er enig med ledelsen, eller savner revisi-
onsbevis, vil en henvisning ikke nytte og ej heller være tilstrækkelig, men revisor skal tage forbe-
hold og deri give fornødne oplysninger, evt. sammen med en henvisning til den mangelfulde omta-
le. Jeg mener dog, det skaber forvirring, såfremt revisor henviser til den mangelfulde omtale, når 
revisor netop tager forbehold for, at denne ikke er tilstrækkelig. Senere i bemærkningerne angives 
dog også, at henvisninger kun bør anvendes, hvor revisor finder det påkrævet. Forudsætningsvis må 
det forhold, der er henvist til, være fyldestgørende oplyst i årsrapporten eller beretning, og revisor 
skal være enig i omtalen.   

3.4.2 Supplerende oplysninger med henvisninger 
I afsnit 6.1 i RV 7 (1996) angives, at revisor, i de supplerende oplysninger, kan henvise til konkrete 
poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i beretningen.  

I henhold til RS 700 (2002) afsnit 30 angives, at supplerende oplysninger kan tilføjes revisionspå-
tegningen for at fremhæve forhold, som er indeholdt i en note til årsrapporten, eller i ledelsesberet-
ningen til regnskabet, hvor forholdet er mere udførligt beskrevet. Dette indikerer, at revisor således 
også kun kan henvise til enten en note eller ledelsesberetningen og ikke til andre steder i årsrappor-
ten.  

Som det fremgår af tabel 11 er der i de supplerende oplysninger i revisionspåtegninger i perioden 
1996 til 2007: 

 

132 henvisninger til ledelsesberetningen 

 

7 henvisninger til noter 

 

9 henvisninger til anvendt regnskabspraksis 

 

6 henvisninger til øvrige steder i årsrapporten  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I alt

Henvisninger i 
supplerende 

oplysninger i alt
26 19 13 5 16 16 14 13 11 5 8 8 154

Heraf udgør 
upræcise 

henvisninger (stk.)
11 12 11 5 7 5 6 4 3 5 3 3 75

Heraf udgør 
upræcise 

henvisninger (i %)
42% 63% 85% 100% 44% 31% 43% 31% 27% 100% 38% 38% 49%

Regnskabsår

 

Tabel 14: Henvisninger i supplerende oplysninger i praksis sammenholdt med upræcise henvisninger i supplerende 
oplysninger i praksis i perioden 1996 til 2007.  

Det fremgår af tabel 13, at revisor ofte giver upræcise henvisninger, i modstrid med reglerne i EB96 
§7.  

Revisor skal, i formuleringen af den supplerende oplysning om regnskabsmæssig usikkerhed og 
særlige forhold, henvise til den mere udførlig omtale i ledelsesberetningen eller i en note til regn-
skabet. I de tilfælde revisor afgiver en revisionspåtegning med en supplerende oplysning for at hen-
lede regnskabsbrugers opmærksomhed på et væsentligt regnskabsmæssigt forhold, der er fyldestgø-
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rende omtalt eller præsenteret, skal revisor ikke gengive præsentationen, men blot henvise til de 
relevante afsnit.80  

Som behandlet i afsnit 3.2 Supplerende oplysninger giver revisor generelt for lange beskrivelser i 
stedet for kort at påpege, hvilken regnskabspost eller hvilket forhold den supplerende oplysning 
skal henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på og dernæst henvise til ledelsens omtale af for-
holdet. Der er givet eksempel herpå nedenfor, men der skal ses bort fra den ukonkrete henvisning.       

Dog må forståelsen for en supplerende oplysning ikke mangle, som ved eksemplet herefter, hvor 
regnskabsbruger kun ved gennemgang af afsnittene i ledelsesberetningen opfatter, at den supple-
rende oplysning omhandler going concern usikkerhed, men hvor revisor er enig i, at årsrapporten er 
aflagt under forudsætning af fortsat drift.       

Den supplerende oplysning i revisionspåtegningen på årsrapporten for F. Junkers Industrier A/S for 
1996 er generelt kort og præcis (dog med upræcis henvisning). Regnskabsbruger er ikke i tvivl om, 
hvilke forhold revisor vil fremhæve, men tekst markeret med rødt, burde ikke nævnes i revisionspå-
tegningen, men alene i ledelsens beretning.          

3.4.2.1 Going Concern og henvisninger 
Når der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens muligheder for at fortsætte driften, 
men revisor er enig i, at going concern forudsætningen er opfyldt og ledelsesberetningen indeholder 
en fyldestgørende beskrivelse heraf, kræver RV 6 (1997), afsnit 5.4 og senere RS 570 (2004), afsnit 
33, at der gives en supplerende oplysning herom. Der anføres tillige, at revisor skal henlede op-
mærksomheden på noten i årsrapporten (ledelsesberetningen i årsrapporten eller lignede), der giver 
oplysning om forholdene. Med denne formulering er det et krav, at der henvises til omtalen af going 
concern usikkerheden i ledelsesberetningen. Dette er en skærpelse i forhold til RS 700 og samtidig 
den eneste bestemmelse, der indeholder et ufravigeligt krav om en henvisning.  

                                                     

 

80 UR nr. 2004-1. 

Supplerende oplysning 
Med hensyn til moderselskabets og koncernens fremtidige udvikling og udsigterne for 1998 henvises til afsnittene "Strate-
gisk omlægning" og "Forventninger til 1998" i ledelsens beretning.  

Kilde: Det Østasiatiske Kompagni A/S, årsrapport 1997

 

Supplerende oplysning 
Selskabets ledelse har i årsberetningen nærmere kommenteret den aktuelle økonomiske situation for Friis Møbler Horsens 
A/S, herunder de fremtidige aktiviteter i selskabet og de påtænkte tiltag i relation til, at selskabet er omfattet af kapital-
tabsreglerne i ASL § 69a. Vi henviser vedrørende disse forhold til omtalen i årsberetningen. 

Kilde: Lastas A/S, årsrapport 1995/96

 

Supplerende oplysning 
I koncernregnskabet og årsregnskabet er der foretaget en praksisændring omkring opgørelse af varelagre og den udskudte 
skat samt kursomregning af dattervirksomhedernes resultatopgørelser. 
Der er desuden foretaget nedskrivning af dele af selskabets anlæg samt hensat til dækning af omkostninger ved planlagte 
strukturtilpasninger. 
Sammenligningstal for 1994 og 1995 samt hoved- og nøgletal for årene 1992 til 1995 er tilpasset den ændrede regnskabs-
praksis. Vi har ingen bemærkninger til de foretagne ændringer, der er omtalt i ledelsens årsberetning.  

Kilde: F. Junkers Industrier A/S, årsrapport 1996 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Going concern, enig i 
forudsætning om 
fortsat drift

6 3 4 3 7 7 7 7 6 4 4 4

Manglende henvisning 
(stk)

1 1 1 1 2 - - - - - - -

Regnskabsår

 
Tabel 15: Sammenholdelse af om der altid sker henvisning, når revisor afgiver supplerende oplysninger om going concern usikkerhed, men er enig i at 
årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift.   

Det fremgår af tabel 14, at revisor fra 2001 har foretaget henvisning i overensstemmelse med RV 6 
(1997), afsnit 5.4 og senere RS 570 (2004), afsnit 33.  

I enkelte tilfælde, som angivet ovenfor vedrørende den supplerende oplysning vedr. årsrapporten 
for Det Østasiatiske Kompagni A/S for 1997, kan regnskabsbruger ikke se, hvilket forhold revisor 
ønsker at fremhæve. Dette er særligt i tilfælde, hvor der er going concern usikkerhed, men hvor 
revisor er enig med ledelsen. Revisor undlader at omtale usikkerheden, herunder at revisor er enig i 
forudsætningen om fortsat drift.  

3.5 Delkonklusion 
Efter gennemgang af afgivne revisionspåtegninger i praksis på børsnoterede selskaber i perioden 
1996 til 2007 kan det opsummeres:  

Det forekommer stadig, at revisor er vag i sin definition af, hvilken forbeholdstype revisor ønsker at 
udtrykke, på trods af Revisorkommissionens anbefalinger om, at revisionspåtegningen blev gjort 
mere nuanceret og forståelig for regnskabsbruger, som følge af implementeringen af EB96. Det må 
derfor påpeges overfor revisor, at denne skal være mere præcis i sin formulering af forbehold.   

Desuden kan det ofte være svært for regnskabsbruger at vurdere, hvordan revisor kommer frem til 
om et forhold, beskrevet i revisionspåtegningen som et forbehold, påvirker årsrapportens retvisende 
billede væsentligt eller væsentligt og (muligvis) gennemgribende.  

Analysen har desuden påvist, at revisor generelt ikke overvejer om forhold, der blev taget forbehold 
for året før, påvirker dette års årsrapport, og derfor giver anledning til, at der også skal tages forbe-
hold i dette års revisionspåtegning.  

Vedrørende supplerende oplysninger kan det opsummeres, at det er væsentligt at formulere supple-
rende oplysninger klart, så regnskabsbruger ikke opfatter den supplerende oplysning som en an-
mærkning til ledelsen. Eller så going concern usikkerhed ikke kommer tydeligt frem i den supple-
rende oplysning, men forholdet forsøges gemt i formuleringen. Revisor bør desuden tilkendegive, at 
denne er enig i, at årsrapporten aflægges under forudsætning om fortsat drift.  

Slutteligt kan det konkluderes, at det er væsentligt, at revisor præciserer, hvilket forhold den supple-
rende oplysning skal henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på, ligesom der sker præcise hen-
visninger i overensstemmelse med RV 6 (1997), afsnit 5.4. Herunder, at revisor klart tilkendegiver 
eksempelvis, at der er usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte som en going concern, 
men at forholdene gør, at revisor er enig i ledelsens forudsætning om fortsat drift ved aflæggelse af 
årsrapporten.   
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4 Konklusion 

Udgangspunktet for analyse af tendenser i formulering mv. af modificerede revisionspåtegninger i 
praksis i perioden 1996 til 2007 er gennemgang af regelsættet for modificerede revisionspåtegnin-
ger.  

Modificerede revisionspåtegninger reguleres af Erklæringsbekendtgørelsen. Første Erklæringsbe-
kendtgørelse blev tiltrådt i 1996, og i perioden 1996 til 2007 er denne opdateret med 2 tillæg i hen-
holdsvis 2001 og 2002, samt 2 opdateringer af Erklæringsbekendtgørelsen som helhed i 2003 og 
2004. Der har typisk ikke været de store ændringer i formulering og regelsæt i Erklæringsbekendt-
gørelsen.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens har udstedt vejledning, ligesom FRS udsteder revisionsvejlednin-
ger/-standarder, som skal understøtte Erklæringsbekendtgørelsen. Revisor skal overholde Erklæ-
ringsvejledningen samt revisionsvejledningerne/-standarderne som følge af, at de beskriver god 
revisionsskik.  

I analysen indgår 132 revisionspåtegninger med modifikationer som er afgivet i perioden 1996 til 
2007. Antallet af påtegninger i analysen udgør en forholdsvis lille del af det samlede antal A/S´er 
og ApS´er i Danmark, hvor revisor afgiver revisionspåtegning på årsrapporten.81 Analysen er derfor 
ikke anvendelig for en generel vurdering af revisors påtegningsadfærd, men udelukkende anvende-
lig til en vurdering af påtegningsadfærden for børsnoterede selskaber i Danmark.   

Analysen er opdelt i relevante undergrupperinger indenfor typer af forbehold og supplerende oplys-
ninger i praksis. Konklusion på tendensen i formulering og udformning af revisionspåtegninger i 
praksis er angivet nedenfor.   

Tvivl om forbeholdstype 
I forbindelse med analysen er det konstateret, at revisors forbehold kan være svære at tyde, da præ-
cisering mangler, med hensyn til om revisor tager forbehold grundet manglende revisionsgrundlag, 
grundet uenighed med ledelsen vedrørende utilstrækkelig omtale eller som følge af, at revisor me-
ner, at værdiansættelsen er forkert. Formålet med EB96 om klarhed i formuleringen af forbehold er 
dermed fortsat ikke implementeret tilstrækkeligt.  

For at lette regnskabslæsers forståelse for om revisor er uenig med ledelsen vedr. værdiansættelsen 
af en regnskabspost, eller om der er manglende revisionsbevis, konkluderes det, at revisor skal være 
mere præcis i sin formulering af forbehold.  

For at fremme regnskabsbrugers forståelse for forbeholdstypen bør revisor, ved uenighed med le-
delsen vedrørende værdiansættelse, præcisere: 

 

hvilket regnskabsprincip der er anvendt 

 

hvilken værdi regnskabsposten er indregnet til 

 

hvilket regnskabsprincip revisor mener regnskabsposten skal måles efter 

 

hvilken værdi revisor mener regnskabsposten skal indregnes til  

                                                     

 

81 Udgør 184.409 selskaber pr. 22.04.2007, kilde: http://www.publi-com.dk/Site/Forms/BusinessResearch. 

http://www.publi-com.dk/Site/Forms/BusinessResearch
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Ved utilstrækkelig omtale skal revisor angive i forbeholdet, at ledelsens omtale af forholdet er fun-
det utilstrækkelig, hvorfor revisor tager forbehold.   

Ved manglende revisionsbevis skal revisor oplyse, at revisor ikke er i stand til at vurdere værdien af 
regnskabsposten, grundet det manglende revisionsbevis (med præcisering af hvad beviset består i), 
og at det ikke har været muligt at verificere værdien på anden måde.  

Forbeholdet påvirker årsrapportens retvisende billede væsentligt eller væsentligt og gennem-
gribende: 
Med udgangspunkt i analysen kan det konkluderes, at regnskabsbruger generelt må forlade sig på 
revisors vurdering af, hvorvidt et forhold påvirker årsrapportens retvisende billede væsentligt, eller 
væsentligt og (muligvis) gennemgribende. Revisor har en dybere indsigt i forholdet bag forbehol-
det, som ikke altid gengives i formuleringen af forbeholdet.  

Det kan være relevant at stille krav om, at revisor til slut i et forbehold skal formulere:   

Revisor vurderer, at forholdet beskrevet i forbeholdet kun påvirker årsrapportens retvisende bil-
lede væsentligt, som følge af...  

eller  

Revisor vurderer, at forholdet beskrevet i forbeholdet påvirker årsrapportens retvisende billede 
væsentligt og (muligvis) gennemgribende, som følge af...  

Dermed tvinges revisor også til at begrunde forbeholdet, hvilket giver regnskabsbruger en bedre 
forståelse for revisors vurdering af forholdet.  

Et års forbehold, påvirkning på følgende regnskabsårs årsrapport 
I de i analysen gennemgåede revisionspåtegninger, med forbehold vedrørende uenighed med ledel-
sen vedrørende værdiansættelse, indikeres det, at revisor glemmer at overveje, hvorvidt et års for-
behold kan medføre, at der også skal tages forbehold i revisionspåtegningen på efterfølgende 
årsrapport. Eksempelvis hvor varebeholdninger er overvurderet med 2 mio.kr., hvilket resulterer i, 
at resultatopgørelsen for det følgende regnskabsår er forkert med 2 mio.kr.   

Der er afgivet 4 revisionspåtegninger med forbehold vedr. uenighed med ledelsen vedr. værdiansæt-
telse og for alle gælder det, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af den økonomiske ud-
vikling, som følge af revisors forbehold for værdiansættelsen. Der burde være taget forbehold for 
sammenligningstal i det efterfølgende regnskabsår, hvilket ikke er sket.  

Generalforsamlingen bør ikke godkende årsrapporten 
RV 6 (1997) afsnit 5.6 foreskriver, at revisor som regel i revisionspåtegninger vedrørende going 
concern forbehold, hvor revisor er uenig med ledelsen i, at årsrapporten er aflagt under forudsæt-
ning af fortsat drift, bør anføre, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. Tilsvarende 
bestemmelse findes ikke i RS 570 (2004).  

Det kan konkluderes, at regelsættet i EB96 §5, stk. 4 skal præciseres bedre overfor revisor, da der i 
perioden 1996 til 2007 er afgivet 5 revisionspåtegninger med forbehold om, at revisor ikke er enig 
med ledelsen i, at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men revisor har ikke 
angivet, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.  
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Supplerende oplysninger 
Analysen beviser, at der generelt er store forskelle i udformningen af supplerende oplysninger. 
Nogle formuleringer er lange og forklarende, hvor andre er så korte, at regnskabsbruger ikke ved, 
hvad den supplerende oplysning omhandler, uden at læse ledelsens omtale. Det kan konkluderes, at 
det er væsentligt, at revisor præciserer, hvilket forhold den supplerende oplysning skal henlede 
regnskabsbrugers opmærksomhed på. Herunder, at revisor klart tilkendegiver eksempelvis, at der er 
usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte som en going concern, men at forholdene gør, at 
revisor er enig i ledelsens forudsætning om fortsat drift ved aflæggelse af årsrapporten.  

For at undgå, at regnskabslæser opfatter formålet med de supplerende oplysninger, som andet en 
fremhævelse af et forhold revisor har fundet væsentligt, bør der være en mere stringent linie for, 
hvad der skal angives i de supplerende oplysninger.   

Ved en præcis gengivelse af ledelsens oplysninger, kan regnskabsbruger misfortolke oplysningen, 
så det antages at revisor har fundet ledelsens beskrivelse utilfredsstillende. En kort beskrivelse af, 
hvilke regnskabsposter den supplerende oplysning omhandler, en præcis henvisning til afsnittet 
med ledelsens omtale samt en præcisering fra revisor om, at denne er enig i ledelsens behandling og 
omtale af forholdet, vil være den bedste løsning.  

Det kan konkluderes, at revisorbranchen har taget formulering fra RS 700 (2002), afsnit 33 til sig, 
da supplerende oplysninger i overvejende grad starter med sætningen "Uden at det har påvirket vor 
konklusion" for netop at præcisere overfor regnskabsbruger, at forholdet ikke antyder uenighed 
mellem ledelsen og revisor eller anden forbeholdssituation.  

Problemstillingens andet spørgsmål er hermed besvaret.  

Henvisninger 
Problemstillingens 3 spørgsmål relaterer sig til revisors henvisningsadfærd i perioden 1996 til 2007.  

Regelsættet vedrørende henvisninger i modificerede revisionspåtegninger angiver, at hvis der skal 
henvises skal det ske til konkrete poster eller noter i årsrapporten eller til konkrete afsnit i en even-
tuel årsberetning.   

Der er 17 henvisninger i afgivne forbehold i perioden 1996 til 2007, hvoraf 10 henvisninger er for 
upræcise. I de afgivne supplerende oplysninger i perioden 1996 til 2007 er der 154 henvisninger, 
hvoraf 75 er upræcise. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til ledelsesberetningen generelt, ligesom 
angivelse af sidetal heller ikke er tilstrækkeligt, såfremt der står andre oplysninger på siden.  

Det kan derfor konkluderes, at der er tendens til, at revisor er for upræcis i sine henvisninger.  

I perioden 1996 til 2007 er der 29 revisionspåtegninger, hvoraf der i 17 henvises til et sted i årsrap-
porten. Det kan konkluderes, at det er væsentligt for forståelsen af et forbehold, at dette omtales og 
begrundes tilstrækkeligt i revisionspåtegningen. En praksis, hvor revisor generelt henviser til års-
rapporten bør ikke anvendes, da det kan medføre, at revisor ikke begrunder sine forbehold tilstræk-
keligt.  

Tilsvarende skal det angives, at revisor blandt andet tager forbehold, når denne er uenig med sel-
skabets ledelse. Ved henvisning til ledelsens omtale af et forhold, hvor revisor er uenig i måden 
selskabet har behandlet eller omtalt forholdet på, kan resultere i forvirring og misforståelser. Det er 
i sådanne tilfælde væsentligt, at revisor i forbeholdet beskriver, at revisor er uenig i den måde ledel-
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sen har behandlet eller omtalt forholdet, herunder eventuelt hvordan det har behandlet det, samt 
tydeligt formulerer, hvordan revisor mener forholdet skal omtales eller behandles.       
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5 Executive Summary 

The purpose of this thesis is to discuss the tendency in the presentation of qualified auditor s reports 
in Denmark. At comparison of tendencies in the presentation of qualified auditor s reports in prac-
tice with development in code of practice I shall ascertain whether the tendency has been conducted 
by a change in the code of practice.  

This thesis shortly examines the code of practice and regulations of qualified auditor s reports, and 
consequently it can be concluded that during the period 1996 to 2007 qualified auditor s reports 
have been subject to following: 

 

Executive order on statements of 1996, 2003 and 2004, as well as appendix of Executive or-
der on statements from 2001 and 2002; 

 

Instructions on statements from 1996; 

 

Auditing instructions 6, from 1997; 

 

Auditing instructions 7, from 1996; 

 

Standards on Auditing 570, from 2004 and 2006; 

 

Standards on Auditing 700, from 2002 and 2006; 

 

Standards on Auditing 701, from 2006.  

Even though Instructions on statements and Auditing instructions or standards are not prescribed by 
law, auditor is obliged to observe them as they describe good auditing practice.  

The analysis deals with qualified auditor s reports supplied in auditor s reports in the annual reports 
of quoted companies82 in the period 1996 to 2007. During this period, 132 qualified auditor s re-
ports have been issued. The auditor s reports have been divided into relevant types of qualification 
and types of supplementary information and the presentation within every type of auditor s report 
has been compared in order to express a tendency of the presentation of the qualified auditor s re-
ports.  

At the analysis of the presentation of the qualified auditor s reports factors have been concluded 
which give rise to changes, clarifications or information.  

Generally, the analysis shows the following: 

 

The auditor has not been sufficiently precise in the phrasing of the qualifications and conse-
quently the user of the annual report may have difficulties in assessing if the auditor qualifies 
for missing audit evidence, disagreements with management regarding valuation or if the 
auditor finds that management s descriptions are not sufficient; 

 

Based on the wording of the qualification, the reader of the annual report cannot assess 
whether the qualification influences the appropriateness of the annual report to an consider-
able extent or to a considerable and (maybe) radical extent; 

 

The auditor forgets to assess whether a qualification also gives rise to a qualification in next 
year s auditor s report; 

 

As a rule, the code of practice expresses that at qualifications for going concern (where the 
annual report has been presented base on continued operations) auditor must state in the audi-
tor s report that the annual general meeting ought not adopt the annual report. This is due to 
the fact that management has the possibility to present a true and fair annual report in accor-

                                                     

 

82 Exclusive investment funds, banks, savings banks, mortgage credit institutes, insurance companies etc. 
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dance with the realization principles. During the period 1996 to 2007 5 auditor s reports are 
relevant for assessment of this issue. No auditor s report stipulates that the annual should not 
adopt the annual report. 

 
Supplementary information should include brief information on the item or issue in question, 
a precise reference to management s comments on the issue and a declaration that the auditor 
agrees with management s handling of the matter. Often long descriptions are included in the 
supplementary information which may indicate that the auditor does not agree with manage-
ment s handling or comments of the matter; 

 

About half of the references made in the qualified auditor s reports are too inaccurate in rela-
tion to the code of practice; 

 

In more than half of the presented qualifications, auditor finds it relevant to refer to manage-
ment s comments on the issue. It is important that qualifications do not become too inaccurate 
as a consequence of the auditor s mere reference to management s comments on the issue.  
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7 Forkortelser og begreber 

7.1 Forkortelser: 
PB89: Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 121 af 23. februar 1989: Bekendtgørelse 
om revisors påtegninger på regnskaber  

EB96: Erklæringsbekendtgørelsen af 22. februar 1996 
EB03: Erklæringsbekendtgørelsen af 21. august 2003 
EB04: Erklæringsbekendtgørelsen af 22. december 2004 
EB08: Erklæringsbekendtgørelsen af 26. juni 2008  

EV96: Erklæringsvejledning til EB96  

RV 6 (1981): Revisionsvejledning nr. 6, maj 1981 
RV 6 (1997): Revisionsvejledning nr. 6, marts 1997  

RV 7 (1996): Revisionsvejledning nr. 7, marts 1996  

RS 570 (2004): Revisionsstandard nr. 570, april 2004 
RS 570 (2006): Revisionsstandard nr. 570, november 2006  

RS 700 (2002): Revisionsstandard nr. 700, december 2002 
RS 700 (2006): Revisionsstandard nr. 700, oktober 2006  

RS 701 (2006): Revisionsstandard nr. 701, oktober 2006  

ÅRL: Den ny Årsregnskabslov: Årsregnskabslov nr. 488 af 7. juni 2001, men senere ændringer  

FSR: Foreningen for statsautoriserede revisorer  

ASL: Aktieselskabsloven  

7.2 Begreber: 
Definition på en årsrapport:  
En årsrapport består ifølge ÅRL § 18, jf. § 2, i det mindste af balance, resultatopgørelse og noter, 
herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen. 
En årsrapport, der aflægges efter ÅRL, er - bortset fra regnskabsklasse A - ikke komplet uden en 
ledelsesberetning, jf. ÅRL § 22, stk. 1, § 78, stk. 1 og § 102, stk. 1. I en modervirksomhed er kon-
cernregnskabet en del af årsrapporten. Poster i balance og resultatopgørelse skal forsynes med sam-
menligningstal for det foregående år, jf. ÅRL § 24, se hertil RS 710. Pengestrømsopgørelsen hører 
også til årsrapporten for en virksomhed i regnskabsklasse C og D, jf. ÅRL §§ 78 og 102.  

Modificerede revisionspåtegninger:  
Påtegninger med forbehold og/eller supplerende oplysninger  

Definitionen på "God revisionsskik":  
De principper og metoder, som til enhver tid er almindeligt accepterede og anvendt af kyndige og 
ansvarsbevidste revisorer. Dette begreb er i den forbindelse udtryk for det accepterede lavmål - ikke 
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det almindelige niveau og heller ikke det tilstræbte niveau. Revisor må som særlig fagkyndig afgøre 
arten og omfanget af det arbejde, der skal udføres ved den konkrete revisionsopgave.83 

                                                     

 

83 Kommentarer til EB03, punkt 24. 
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Bilag 1 

Eksempler på konklusioner efter reglerne i EB96 
Eksemplerne er fra FRS´s eksempelsamling fra 1998, for revisionspåtegninger med forbehold og 

revisionspåtegninger med supplerende oplysninger  

Årsag til forbehold Påvirker ikke regn-

skabets retvisende 

billede 

Påvirker regnskabets 

retvisende billede84 

Påvirker på afgøren-

de vis regnskabets 

retvisende billede 

Uenighed med ledel-

sen 

Bortset fra konklusion  

(jf. eksempel 1) 

Bortset fra konklusion 

(jf. eksempel 2) 

Afkræftende konklusi-

on 

(jf. eksempel 3) 

Utilstrækkeligt revi-

sionsbevis  

Bortset fra konklusion 

(jf. eksempel 4) 

Ingen konklusion 

(jf. eksempel 5) 

 

Eksempel 1: 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er aflagt i overensstem-

melse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets 

aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

Eksempel 2:  

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er aflagt i overensstem-

melse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet, bortset fra (eksempelvis) den 

manglende afskrivning af bygningen, giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økono-

miske stilling samt resultat.  

Eksempel 3: 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke er aflagt i overensstem-

melse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet, på grund af forholdets indvirkning 

på årsregnskabet (eller (eksempelvis) på grund af den manglende nedskrivning), ikke giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

                                                     

 

84 Kan eksempelvis være forhold som uenighed om værdiansættelse af aktiver og passiver, beskrivelsen af anvendt 

regnskabspraksis, den regnskabsmæssige behandling af praksisændringer, udeladelse af lovkrævede oplysninger, man-

gelfulde oplysninger i årsberetningen mv. Jf. FSR eksempelsamling: Revisionspåtegninger med forbehold og revisions-

påtegninger med supplerende oplysninger, side12. 
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Eksempel 4: 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af (den eventuelle virkning af ) det i forbeholdet 

anførte, er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet 

bortset fra forholdets mulige indvirkning på årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og 

passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

Eksempel 5: 

Som følge af de forhold, der er beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnet gennemføre revisionen. Vi kan derfor 

ikke udtale os om årsregnskabet.  


