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Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407). 
Selskab påbudt at berigtige årsrapport. 
Årsregnskabsloven § 135, stk. 1 og stk. 3, og § 3 og § 7. 
(Kirsten Aaskov Mikkelsen, Niels Walther-Rasmussen og Steen Mejer) 

 

 

Ved skrivelse af 4. april 2011 har advokat A på vegne af K A/S klaget over, at 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 8. marts 2011 har påbudt selskabet at 

berigtige årsrapporten for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010. 

 

Sagens omstændigheder: 

 

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: 
 

”Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. … 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 15. februar 2011 modtaget en 
redegørelse for den manglende revision af de resultatandele og kapitalandele 
i selskabets polske dattervirksomhed og associeret virksomhed, der er 
indregnet på baggrund af intern rapportering. 
 
Redegørelsen indeholder også oplysninger om henholdsvis ejerandel, 
omsætning og resultat i den polske dattervirksomhed og den polske 
associerede virksomhed.  
 
Redegørelsen indeholder ligeledes oplysninger om, fristerne for 
udarbejdelse og indsendelse af årsrapporten efter polsk lovgivning. 
 
Årsregnskabslovens regler gælder for års- og koncernregnskaber der 
udarbejdes og indsendes i Danmark. Det har således ikke nogen betydning 
om udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder er 
underlagt revisionspligt i det land hvor de har hjemsted. Det forhold, at 
fristen for indsendelse af årsrapporter i Polen, er længere end den frist der er 
givet de virksomheder der aflægger årsrapport efter den danske 
årsregnskabslov, har heller ikke nogen betydning. I henhold til 
årsregnskabslovens § 138 er fristen for indsendelse af en virksomheds 
årsrapport 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.  
 
I henhold til § 135 i årsregnskabsloven, skal årsregnskaber og 
koncernregnskaber være revideret. Dette betyder, at alle poster skal 
revideres, herunder også aktiver og forpligtelser i udenlandske 
dattervirksomheder, som indgår i koncernregnskabet. Da tallene fra den 
polske dattervirksomhed og den polske associerede virksomhed ikke er 
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revideret, er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering, at års- og 
koncernregnskabet ikke kan anses for at være revideret. 
 
Styrelsen påbyder derfor virksomhedens ledelse at berigtige forholdet 
således, at der indsendes en ny og revideret årsrapport for 2009/10. Den nye, 
berigtigede årsrapport skal være modtaget i styrelsen senest den 6. april 
2011.  
 
Påbudet om berigtigelse af årsrapporten kan indbringes for 
Erhvervsankenævnet … 
 
Den meddelte frist til berigtigelse medfører ikke, at indsendelsesfristen i 
årsregnskabslovens § 138, stk. 1, afbrydes. Indsendelsespligten anses først 
for opfyldt, når årsrapporten er modtaget i styrelsen i behørig stand. Dette 
brev skal derfor samtidig anses som et påkrav om indsendelse af 
årsrapporten i behørig stand, jf. årsregnskabslovens § 150.  Er den 
berigtigede årsrapport ikke modtaget i styrelsen inden udløbet af den nævnte 
frist, kan styrelsen beslutte at anmode skifteretten om at opløse 
virksomheden i overensstemmelse med selskabslovens § 225 [Som 
bekendtgjort ved bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis 
ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)]. 
Styrelsens beslutning om at anmode skifteretten om at opløse selskabet kan i 
givet fald ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 
selskabslovens § 371, stk. 2 og årsregnskabslovens § 163, stk. 2.  
 
Gennemgangen af årsrapporten kan ikke anses som værende udtømmende.  
…” 

 

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 26. april 

2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: 

 
”… 
Sagens faktiske omstændigheder 
Virksomheden er moderselskab for et helejet polsk datterselskab, B Sp. 
z.o.o., ligesom virksomheden ejer 24 % af kapitalen i en associeret polsk 
virksomhed, C Sp. z.o.o. Derudover ejer virksomheden nogle grunde og 
bygninger. 
 
Revisor tager i revisionspåtegningen forbehold for resultatandele og 
kapitalandele i virksomhedens dattervirksomhed og associerede virksomhed 
i Polen. Forbeholdet tages på grund af manglende revisionsbevis. Under 
aktiver udgør posten kapitalandel i 2010 3,5 mio. kr. svarende til 32 % af 
balancesummen.  
 
Revisor tager desuden forbehold for det nettotilgodehavende virksomheden 
har hos tilknyttede virksomheder. Dette forbehold tages på grund af 
manglende revisionsbevis for de tilknyttede virksomheders betalingsevne. 
Tilgodehavendet udgør i 2010 3,7 mio. kr., svarende til 34 % af 
balancesummen.  
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Samlet tager revisor således forbehold for 66 % af virksomhedens 
balancesum. 
 
På baggrund af disse forbehold sender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 
11. januar 2011 et brev til virksomheden. I brevet anmoder styrelsen 
virksomheden om at indsende en redegørelse bilagt dokumentation for, hvor 
meget de indregnede resultatandele i resultatopgørelsen udgør i % af den 
samlede omsætning og det samlede resultat. Virksomheden bliver endvidere 
bedt om at redegøre for og dokumentere, hvor stor en del de indregnede 
kapitalandele i associerede virksomheder udgør i procent af de samlede 
aktiver. Redegørelsen og dokumentationen bliver anvendt til at vurdere 
væsentligheden af forholdet.  
 
Virksomheden svarer ved brev af 15. februar 2011 på styrelsens brev af 11. 
januar 2011. Virksomheden bekræfter i brevet, at der ikke er foretaget 
revision af datterselskabet, da der i henhold til polsk lovgivning ikke er krav 
herom. Samtidig bekræfter virksomheden, at det associerede selskab heller 
ikke er revideret pr. 31. marts 2010, idet dette har forskudt regnskabsår i 
forhold til K A/S.  
 
Virksomheden medsender regnskabsoplysninger pr. 31. december 2009 for 
det associerede selskab. Regnskabsoplysningerne er bl.a. underskrevet af 
regnskabschefen. Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal 2010 fremkommer 
som en skønnet værdi og er derefter indregnet i K A/S’ regnskab.  
 
Endelig oplyser virksomheden, at de tilknyttede virksomheders resultat 
påvirker moderselskabets resultat negativt med 494 t.kr.,  hvilket svarer til 
45 % af resultatet. Med hensyn til balancen oplyser virksomheden, at 
datterselskabets tilgodehavende udgør 10 % af balancesummen [I henhold 
til årsrapporten udgør tilgodehavende 2.579.074 kr. ud af en balancesum på 
10.903.398 kr., hvilket svarer til 24 %. Det antages at der er tale om en 
oplysningsfejl, og ikke en fejl i årsrapporten], den associerede virksomheds 
tilgodehavende udgør 10 % af balancesummen, og kapitalandelen for det 
associerede selskab udgør 32 % af balancesummen.  
 
På baggrund af virksomhedens brev af 15. februar 2011 sender styrelsen et 
brev til virksomheden den 8. marts 2011. I dette brev påbyder styrelsen 
virksomhedens ledelse at indsende en ny revideret årsrapport for 2009/10. 
Begrundelsen er, at årsregnskabslovens regler gælder for års- og 
koncernregnskaber, der udarbejdes og indsendes i Danmark. Det har således 
ikke nogen betydning om udenlandske dattervirksomheder og associerede 
virksomheder er underlagt revisionspligt i det land, hvor de har hjemsted. 
Virksomheden får en frist for indsendelse af ny revideret årsrapport for 
2009/10, fristen løber til den 6. april 2011.  
 
I forlængelse af styrelsens brev sender virksomheden den 22. marts 2011 et 
brev til styrelsen. I dette brev oplyser virksomheden, at virksomheden på 
grund af en negativ økonomisk situation reelt er under afvikling, hvilket 
indebærer, at selskabets aktiver søges realiseret hurtigst muligt.  
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Samtidig understreger virksomheden, at der bortset fra bankengagementet 
med F på nuværende tidspunkt ikke er anden gæld. Denne bankforbindelse 
har fuld indsigt i koncernen. Ligeledes foretages der ikke dispositioner, 
hvorved selskabet pådrager sig nye forpligtelser, hvorfor ingen kreditorer 
må forventes at blive skuffede som følge af en eventuel (urevideret) 
værdiansættelse i årsrapporten.  
 
Endelig foreslår virksomheden, at den på baggrund af ovenstående forhold 
og under hensyn til, at virksomhedens regnskabsår for 2010/11 udløber den 
31. marts 2011 kan indsende en revideret årsrapport for 2010/11, og at 
denne kan indsendes med forkortet frist, således at den kan modtages i 
styrelsen den 30. juni 2011. Til gengæld skal styrelsen frafalde sit påbud om 
en ny revideret årsrapport for 2009/10. 
 
På baggrund af ovenstående brev kontakter styrelsen den 29. marts 2011 
telefonisk D fra E [advokatselskab], der repræsenterer virksomheden. 
Styrelsen oplyser, at tilbuddet om revision af den kommende årsrapport i 
stedet for den nuværende ikke kan accepteres. Samtidig giver styrelsen en 
forlængelse af fristen for indsendelse af en ny revideret årsrapport for 
2009/10 til den 20. april 2011.   
 
Den 4. april 2011 indbringer virksomheden styrelsens påbud for 
Erhvervsankenævnet med anmodning om ophævelse af påbuddet. 
Virksomheden begrunder anmodningen om ophævelse af påbuddet med 
følgende forhold:  
 

• at den af virksomheden indsendte årsrapport for 2009/10 opfylder 
lovgivningens krav,  

• at eventuelle mangler ved den af virksomheden indsendte årsrapport 
for 2009/10 er berigtiget, og at behørig dokumentation herfor er 
fremsendt ved virksomhedens skrivelse af 15. februar 2011, 

• at risikoen for at skuffe eventuelle regnskabsbrugere er minimal 
under hensyn til, at virksomhedens eneste væsentlige kreditor er F 
[pengeinstitut], der har fuld indsigt i selskabet og er repræsenteret i 
bestyrelsen, 

• at en opfyldelse af påbuddet om berigtigelse af virksomhedens 
årsrapport grundet tilknytningen til Polen er forbundet med så 
væsentlige praktiske vanskeligheder og økonomiske omkostninger, 
at en berigtigelse hverken er i virksomhedens eller dens kreditorers 
interesse, hvorfor påbuddet ikke er adækvat set i forhold til de 
eventuelle mangler ved årsrapporten for 2009/10, samt 

• at virksomheden har tilbudt at afhjælpe eventuelle mangler 
fremadrettet på en for selskabet, dets kreditorer og myndighederne 
fornuftig og omkostningsbevidst måde.  

 
Samtidig anmoder virksomheden Erhvervsankenævnet om at tillægge 
klagen opsættende virkning i forhold til den af styrelsen meddelte frist til 
20. april 2011 for indsendelse af berigtiget årsrapport.  
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Ved brev af 7. april 2011 anmoder Erhvervsankenævnet styrelsen om en 
udtalelse om den opsættende virkning.  
 
Styrelsen har ved brev af 12. april 2011 indstillet, at Erhvervsankenævnet 
ikke tillægger klagen til ankenævnet opsættende virkning. Dog oplyser 
styrelsen, at som følge af sagens omstændigheder vil virksomheden ikke 
blive sendt til tvangsopløsning på grund af manglende indsendelse af 
berigtiget årsrapport for 2009/10, så længe sagen ikke er afgjort i 
Erhvervsankenævnet.  
…” 
 

I klageskrivelse af 4. april 2011 har advokat A anført: 

 

”… Jeg [skal] som bestyrelsesformand for K A/S (selskabet) indbringe 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (styrelsens) påbud af 8. marts 2011 om 
berigtigelse af årsrapport for 2009/2010 for Erhvervsankenævnet med 
anmodning om ophævelse af påbuddet. 
 
1. Sagsfremstilling 
Selskabet er moderselskab for et helejet polsk datterselskab, B Sp. z o.o., 
ligesom selskabet ejer 24 pct. af kapitalen i et således associeret, polske 
selskab, C Sp. z o.o. 
 
Selskabet er uden aktivitet, men det vurderes dog, at selskabets aktiver i 
Polen kan realiseres til en pris, der vil medføre, at al gæld kan betales fuldt 
ud. Det bemærkes i den forbindelse, at selskabet ikke har andre eksterne 
kreditorer end F, der via pant i selskabets aktiver har foranlediget, at 
undertegnede pr. 29. oktober 2010 indtrådte i selskabets bestyrelse som 
formand. 
 
Styrelsen modtog den 1. november 2010 Selskabets reviderede og 
generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2009/2010. 
 
Ved skrivelse af 11. januar 2011 pålagde styrelsen selskabets ledelse at 
fremsende en redegørelse med tilhørende dokumentation for de i 
årsrapporten indtegnede resultatandele og de indregnede kapitalandele i det 
associerede selskab, da selskabets revisor havde taget forbehold herfor i sin 
påtegning. Ledelsen pålagdes ligeledes at redegøre for resultatandelenes 
procentvise andel af den samlede omsætning og resultat samt de indregnede 
kapitalandeles procentvise andel af de samlede aktiver. 
 
Selskabet redegjorde ved skrivelse af 15. februar 2011 for disse forhold, 
ligesom der fremsendtes dokumentation herfor til styrelsen. Selskabet 
oplyste i den forbindelse, at der på grund af en generelt negativ økonomisk 
situation og likviditetsmangel var truffet beslutning om at afvikle selskabets 
aktiviteter i Polen, hvorfor der i overensstemmelse med polsk lovgivning 
ikke aflægges revideret årsrapport for det polske datterselskab, mens den 
reviderede årsrapport for 2010 for det associerede selskab endnu ikke forelå 
grundet forskudt regnskabsår i forhold til selskabet. 
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Styrelsen meddelte ved skrivelse af 8. marts 2011, at selskabets redegørelse 
af 15. februar 2011 ikke kunne anses for fyldestgørende i henhold til 
årsregnskabsloven, og påbød samtidig selskabet at berigtige årsrapporten for 
2009/2010 senest den 6. april 2011. 
 
Af praktiske såvel som økonomiske hensyn fremsatte selskabet efter 
rådføring med dets revisor ved skrivelse af 22. marts 2011 forslag om, 
selskabet kunne indlevere årsrapport for 2010/2011 indeholdende en 
revideret opgørelse af samtlige regnskabets poster, herunder i særdeleshed 
posterne vedrørende de to polske selskaber, samt at selskabet ville acceptere 
en væsentligt forkortet indsendelsesfrist for årsrapporten 2010/2011, der 
således foresloges indsendt allerede den 30. juni 2010, altså tre måneder 
efter regnskabsårets afslutning. Det blev ligeledes oplyst, at selskabet aktivt 
søger at efterstå sine aktiver og aktiviteter i Polen med henblik på en 
afvikling, samt at dette sker i samråd med selskabets bank, F. 
 
Styrelsen afviste den 29. marts 2011 dette forslag og fastholdt påbuddet af 
8. marts 2011, idet indsendelsesfristen dog blev forlænget indtil den 20. 
april 2011, hvorefter selskabet ved manglende overholdelse af påbuddet vil 
blive tvangsopløst. 
 
2. Ophævelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens påbud af 8. marts 

2011 
På baggrund af ovenstående anmodes Erhvervsankenævnet hermed om at 
ophæve styrelsens påbud af 8. marts 2011 om berigtigelse af selskabets 
årsrapport for 2009/2010, idet det gøres gældende,  
 
at den af selskabet indsendte årsrapport for 2009/2010 opfylder 

lovgivningens krav, 
 
at eventuelle mangler ved den af selskabet indsendte årsrapport 

for 2009/2010 er berigtiget, og at behørig dokumentation herfor 
er fremsendt ved selskabets skrivelse af 15. februar 2011, 

 
at risikoen for at skuffe eventuelle regnskabsbrugere er minimal 

under hensyn til, at selskabets eneste væsentlige kreditor er F, 
der har fuld indsigt i selskabet og er repræsenteret i bestyrelsen, 

 
at en opfyldelse af påbuddet om berigtigelse af selskabets 

årsrapport grundet tilknytningen til Polen er forbundet med så 
væsentlige praktiske vanskeligheder og økonomiske 
omkostninger, at en berigtigelse hverken er i selskabets ellers 
dets kreditorers interesse, hvorfor påbuddet ikke er adækvat set 
i forhold til de eventuelle mangler ved årsrapporten for 
2009/2010, samt 

 
at selskabet har tilbudt at afhjælpe eventuelle mangler fremadrettet 

på en for selskabet, dets kreditorer og myndighederne fornuftig 
og omkostningsbevist måde. 
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…” 
 

I førnævnte redegørelse af 26. april 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i øvrigt 

udtalt: 

 
”… 
Sagens retlige omstændigheder 
Virksomheden er et aktieselskab med hjemsted i Danmark, og 
virksomheden er derfor i henhold til årsregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 1, 
forpligtet til at aflægge årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven.  
 
Virksomheden skal aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, idet 
virksomheden ikke i to på hinanden følgende år overskrider to af de tre 
grænser på henholdsvis en nettoomsætning på 72 mio. kr., en balancesum på 
36 mio. kr. og et gennemsnitligt antal ansatte på 50, jf. årsregnskabslovens § 
7, stk. 2, nr. 1. 
 
I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, skal virksomheder, der har 
pligt til at aflægge årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, 
lade deres årsregnskab revidere af en eller flere revisorer. Dette betyder, at 
alle poster skal revideres, herunder også aktiver og forpligtelser i 
udenlandske dattervirksomheder, som indgår i koncernregnskabet.  
 
Virksomheden har ikke mulighed for at fravælge revision, jf. 
årsregnskabslovens § 135, stk. 3, da virksomheder som besidder 
kapitalandele i andre virksomheder ikke kan fravælge revision.  
 
Årsregnskabslovens regler gælder for års- og koncernregnskaber, der 
udarbejdes og indsendes i Danmark. Det har således ikke nogen betydning 
om udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder er 
underlagt revisionspligt i det land, hvor de har hjemsted.  
 
Der er i lovgivningen ikke mulighed for at dispensere for revisionspligten 
som følge af virksomhedens økonomiske forhold.  
 
Der er heller ikke i lovgivningen mulighed for at dispensere på grund af, at 
der ingen kreditorer er, eller fordi de kreditorer, der er, har plads i 
virksomhedens bestyrelse.   
 
Der er i lovgivningen ikke mulighed for at undlade revision af årsrapporten 
for et år med begrundelsen, at det efterfølgende år er revideret.  
 
Styrelsens udtalelse 
Da virksomheden er et aktieselskab med hjemsted i Danmark, er 
virksomheden forpligtet til at aflægge årsrapport efter reglerne i 
årsregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Årsrapporten skal være revideret, jf. 
årsregnskabslovens § 135. 
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Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at når der er taget 
forbehold for 66 % af balancesummen i en årsrapport, fordi der ikke kan 
fremskaffes revisionsbevis for denne del, kan virksomhedens årsrapport 
ikke anses som revideret. Styrelsen er derfor ikke enig med virksomheden i, 
at årsrapporten for 2009/10 opfylder lovgivningens krav.  
 
I brevet af 15. februar 2011 fra virksomheden til styrelsen blev størrelserne 
af de ureviderede regnskabsoplysninger bekræftet. Der er i brevet ikke 
indsendt nyt revideret materiale vedrørende regnskabsåret 2009/10 til 
styrelsen. Det er styrelsens vurdering, at det ureviderede materiale, der blev 
fremsendt med brevet ikke kan berigtige årsrapporten for 2009/10.  
 
Virksomheden er af den opfattelse, at de ikke har skuffet eventuelle 
kreditorer som følge af manglende revision af regnskabsposter i 
årsrapporten. Styrelsen kan imidlertid ikke, i henhold til årsregnskabsloven, 
dispensere for revisionspligten som følge af manglende interesse fra 
kreditorers side.  
 
Styrelsen har heller ikke mulighed for at dispensere for revisionspligten som 
følge af virksomhedens praktiske vanskeligheder og økonomiske 
omkostninger. 
 
Da der skal indsendes en revideret årsrapport hvert år til styrelsen, er det 
styrelsens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt, at virksomheden indsender 
en revideret årsrapport for det efterfølgende regnskabsår 2010/11.  
 
Det er styrelsens samlede vurdering, at når revisor tager forbehold for en 
stor andel af den samlede balancesum, den del der hidrører fra henholdsvis 
den polske dattervirksomhed og den associerede virksomhed, kan 
årsrapporten ikke anses for at være revideret, og som følge heraf fastholder 
styrelsen påbudet om indsendelse af en ny revideret årsrapport for 2009/10. 
…” 

 

Ved skrivelse af 14. juni 2011 har advokat A yderligere anført: 

 

”… 
Selskabet har ingen væsentlige bemærkninger til styrelsens redegørelse for 
sagens faktiske omstændigheder, idet det dog bemærkes, at K alene ejer én 
fast ejendom i Polen og ikke ”nogle grunde og bygninger” som anført. 
 
Med hensyn til sagens retlige omstændigheder fastholdes det i selskabets 
klage til Erhvervsankenævnet af 4. april 2011 anførte, herunder i 
særdeleshed at selskabets indsendte årsrapport for 2009/2010 opfylder 
lovgivningens krav. 
 
For så vidt angår styrelsens fastholdelse af påbuddet om indsendelse af ny 
årsrapport fastholdes, at dette påbud efter selskabets løsningsforslag af 22. 
marts 2011 af de anførte årsager er indadækvat. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at styrelsen selv i mangel af udtrykkelig dispensationsadgang må 
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være i stand til at indrømme selskabet en lempeligere behandling, da der 
efter almindelige forvaltningsretlige principper alene kræves udtrykkelig 
hjemmel til beslutninger m.v., der er bebyrdende for borgerne og altså ikke 
til at træffe beslutning om en lempeligere behandling. 
 
I den konkrete sag har selskabet angivet en række vægtige reale hensyn af 
såvel praktisk som økonomisk karakter, som kunne tale for en anvendelse af 
den generelle dispensationsadgang eller adgang til lempeligere behandling 
af selskabet. Dette skal ses i lyset af, at risikoen herved som anført må anses 
for meget lille, da selskabets eneste kreditor, F, har fuld indsigt i selskabet 
og repræsenteret i bestyrelsen, ligesom enhver ekstern gældsoptagelse er 
indstillet. 
…” 
 

Ankenævnet udtaler: 
 

K A/S er forpligtet til at aflægge årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven, jf. 

lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og i henhold til lovens § 7, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1, skal 

virksomheden i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse B. Af 

årsregnskabslovens § 135, stk. 1, fremgår endvidere, at virksomheden skal lade sin 

årsrapport revidere, og i henhold til § 135, stk. 3, er revisionspligten obligatorisk som 

følge af virksomhedens besiddelse af kapitalandele i det helejede polske 

datterselskab og den associerede polske virksomhed.  

 

Det fremgår af den uafhængige revisors påtegning i selskabets årsrapport for 

perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010, at der tages forbehold for indregnede 

resultatandele på netto -493.941 kr. i resultatopgørelsen og indregnede kapitalandele 

i associerede virksomheder på 3.475.293 kr. under finansielle anlægsaktiver. Der 

tages endvidere forbehold for et indregnet nettotilgodehavende hos tilknyttede 

virksomheder på 3.712.254 kr. Revisor anfører om baggrunden for forbeholdet, at det 

ikke har været muligt at indhente revisionsbevis for posterne. Revisors forbehold 

udgør samlet omkring 66 % af virksomhedens balancesum.   

 

På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen i afgørelsen af 8. marts 2011 og redegørelsen af 26. april 2006, og 

da det for Erhvervsankenævnet anførte ikke kan føre til et andet resultat, tiltræder 

nævnet, at styrelsen har pålagt K A/S at berigtige det omhandlede forhold og 

indsende en ny og revideret årsrapport for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010. 
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Ankenævnet stadfæster således Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 

2011. 

 
 
 


