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ERHVERVSMINISTERIET 

 

 
 
Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesa-
light A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger 
på årsregnskaber 
 
Erhvervsstyrelsen har nu afsluttet undersøgelsen af revisionen af års-
regnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs [herefter benævnt 
”Hesalight A/S”] samt en række andre revisionspåtegninger afgivet af 
statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen.  
 
Undersøgelsen har medført, at Erhvervsstyrelsen har indbragt statsauto-
riseret revisor Frank Bergmann Hansen for Revisornævnet og har ind-
stillet til at Revisornævnet fratager revisorens godkendelse.   
 
Erhvervsstyrelsen har truffet følgende afgørelse i sagen:  
 
Klagen vedrører følgende forhold: 
1. Statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen har overtrådt da-

gældende uafhængighedsbekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 31, idet han 
har afgivet revisionspåtegningerne på årsregnskaberne for 2015 for 
A ApS og dets 100 pct. ejede datterselskab, B ApS. Dette har revisor 
gjort uanset, at han ejer 10 pct. af stemmerrettighederne i A ApS 
gennem et 100 pct. ejet holdingselskab. 

2. Statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen har overtrådt da-
gældende revisorlovs § 16, stk. 22, idet han har afgivet revisionspå-
tegningen på årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S på et tids-
punkt, hvor han ikke var tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed 
i revisorregistreret.  

3. Statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen har overtrådt revi-
sorlovens §§ 16, stk. 1, og 23, stk. 1, idet revisionen af årsregnskabet 
for 2014 for Hesalight A/S ikke er udført i overensstemmelse med 
god revisorskik og ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Erhvervssty-
relsen har konstateret følgende forhold: 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008. 
2 Lov nr. 468 af 17. juni 2008.  
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a. Revisor har i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, 
stk. 1, ISA 580, afsnit 14, og dagældende ISA 700, afsnit 41, da-
teret revisionspåtegningen til et tidspunkt, der ligger forud for re-
visionens reelle afslutning, og hvor han endnu ikke havde mod-
taget ledelsens regnskabserklæring.  

b. Revisor har ikke dokumenteret at have gennemgået og godkendt 
revisionsdokumentationen forud for afgivelsen af revisions-
påtegningen på årsregnskabet eller have involveret sig tilstrække-
ligt i løsningen af revisionsopgaven, jf. ISA 230, afsnit 5, og ISA 
220, afsnit 17. 

c. Revisor har ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 
vedrørende værdiansættelse af de igangværende arbejder, jf. ISA 
230, afsnit 8, jf. ISA 200, afsnit 15, ISA 315, afsnit 11, litra c, 
ISA 500, afsnit 6, og ISA 540, afsnit 23. 

d. Revisor har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis vedrørende transaktioner med nærtstående 
parter, jf. ISA 230, afsnit 8, og ISA 550, afsnit 13 og 24.  

e. Revisor har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis for, hvorvidt et lån til Hesalight A/S’ mo-
derselskab, der er benyttet til opkøb af aktier i Hesalight A/S, var 
lovligt i henhold til selskabslovens § 206, stk. 1, jf. ISA 230, af-
snit 8, og ISA 250, afsnit 18. 

f. Revisor har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og 
egnet revisionsbevis vedrørende tilstedeværelse og værdiansæt-
telse af udviklingsprojekter, jf. ISA 230, afsnit 8, ISA 500, afsnit 
6, ISA 540, afsnit 17 og 23. 

g. Revisor har overtrådt dagældende erklæringsbekendtgørelses § 6, 
stk. 2, nr. 2, idet revisor ikke har taget forbehold for, at sammen-
ligningstallene for poster i pengestrømsopgørelse alle er anført til 
0 kr., at regnskabspraksis for obligationsgælden ikke er beskre-
vet, og at obligationsgælden er målt til den nominelle værdi.  

h. Revisor har ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 
vedrørende det forhold, at der ikke er indregnet en hensættelse til 
garantiforpligtelser, og at der eventuelt mangler oplysninger om 
regresmulighed, jf. ISA, 230, afsnit 8, ISA 315, afsnit 11, litra c 
og ISA 500, afsnit 6.  

4. Statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen har i strid med da-
gældende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 2 og 7, samt § 7, 
stk. 2, ikke taget forbehold for den regnskabsmæssige behandling af 
forskellige regnskabsposter i nedenstående regnskaber og/eller ikke 
afgivet supplerende oplysninger vedrørende ulovlige anpartshaverlån 
i sine revisionspåtegninger på samme regnskaber: 
a. Årsrapporten for 2014/15 for C ApS  

Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 1, have taget forhold for, at det i regnskabet var 
oplyst, at der ikke havde været transaktioner med nærtstående 
parter, når selskabet rent faktisk havde haft transaktioner med di-
rektørens interessentskab i regnskabsåret. Endvidere skulle revi-
sor i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 



 3/11 
 
 

2, nr. 2, have taget forbehold for, at selskabet ikke have givet de 
lovpligtige oplysninger jf. årsregnskabslovens § 73, stk. 1, om et 
tilgodehavende, som selskabet havde hos direktørens interessent-
skab. Endelig skulle revisor i henhold til daværende erklærings-
bekendtgørelses § 7, stk. 2, 2. pkt., have afgivet supplerende op-
lysninger om et ulovligt aktionærlån givet til direktørens interes-
sentskab. 

b. Årsrapporten for 2015 for D ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 7, stk. 2, 2. pkt., have afgivet supplerende oplysninger om 
et ulovligt anpartshaverlån, som selskabet ydede til direktørens 
kones interessentskab. Revisor skulle endvidere i henhold til da-
gældende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 2, have taget 
forbehold i sin påtegning, idet selskabet i strid med årsregnskabs-
lovens § 11, stk. 2-3, ikke har oplyst tilstrækkeligt om grundlaget 
for at fravige årsregnskabslovens krav i § 43 om afskrivning på 
goodwill. 

c. Årsrapporten for 2014/15 for E ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 7, stk. 2, 2. pkt., have afgivet supplerende oplysninger om 
et ulovligt anpartshaverlån, som selskabet havde ydet til direktø-
rens kones interessentskab. Revisor skulle endvidere i henhold til 
dagældende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 7, have ta-
get forbehold for selskabets måling af goodwill til markedsværdi, 
som ikke er tilladt i henhold til årsregnskabslovens § 36, og § 41, 
stk. 1. 

d. Årsrapporten for 2015 for F ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for selskabets måling af 
goodwill til markedsværdi, som ikke er tilladt i henhold til års-
regnskabslovens § 36 og § 41, stk. 1. 

e. Årsrapporten for 2015 for G ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for selskabets regn-
skabsmæssige behandling af goodwill, som ikke er tilladt i hen-
hold til årsregnskabslovens § 43, stk. 1, idet goodwill ikke af-
skrives. 

f. Årsrapporten for 2015 for H ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for selskabets måling af 
goodwill til markedsværdi, som ikke er tilladt i henhold til års-
regnskabslovens § 36 og § 41, stk. 1. Endvidere skulle revisor i 
henhold til daværende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 
7, tage forbehold for, at selskabet i strid med årsregnskabslovens 
§ 43 a, stk. 5, ikke har præsenteret nettoopskrivningerne på kapi-
talandele i associerede virksomheder under egenkapitalen. 

g. Årsrapporten for 2014/15 for I ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at selskabet i strid 
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med årsregnskabslovens § 43 a, stk. 5, ikke har præsenteret net-
toopskrivningerne på kapitalandele i associerede virksomheder 
under egenkapitalen. 

h. Årsrapporten for 2014-15 for J ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at selskabet i strid 
med årsregnskabslovens § 43 a, stk. 5, ikke har præsenteret net-
toopskrivningerne på kapitalandele i associerede virksomheder 
under egenkapitalen. 

i. Årsrapporten for 2015 for K ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at selskabet i strid 
med årsregnskabslovens § 43 a, stk. 5, ikke har præsenteret net-
toopskrivningerne på kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
under egenkapitalen. 

j. Årsrapporten for 2015 for L ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at selskabet i strid 
med årsregnskabslovens § 43 a, stk. 5, ikke har præsenteret net-
toopskrivningerne på kapitalandele i dattervirksomheder virk-
somheder under egenkapitalen. 

k. Årsrapporten for 2014/15 for M ApS 
Revisor skulle i henhold til dagældende erklæringsbekendtgørel-
ses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at selskabet under 
afsnittet om anvendt regnskabspraksis har oplyst, at kapitalande-
lene i den tilknyttede virksomhed måles til kostpris, når det 
fremgår af note 3, at kapitalandelene måles til indre værdi. End-
videre skulle revisor i henhold til dagældende erklæringsbe-
kendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 7, have taget forbehold for, at netto-
opskrivningen ikke blev bundet under egenkapitalen, jf. årsregn-
skabslovens § 41, stk. 5.  

 
Oplysninger vedrørende udvalgte indbringelsespunkter 
 
Vedrørende indbringelsespunkt 1: Revisionen af årsregnskaberne 
for 2015 for A ApS og B ApS 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at statsautoriseret revisor Frank 
Bergmann Hansen har en væsentlig indirekte økonomisk interesse i A 
ApS, idet han ejer 10 pct. af kapitalandelene i selskabet gennem O 
ApS. 
 
Erhvervsstyrelsen har i sin vurdering af væsentlighed særligt lagt vægt 
på, at A ApS i årsregnskabet for 2015 har målt egenkapitalen til [ca. 15 
mio.kr.], og heraf udbetalt et udbytte på 125.000 kr. for regnskabsåret. 
Revisors indirekte økonomiske interesse i A ApS kan derpå måles til at 
udgøre ca. 1,5 mio. kr.    
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Ved at afgive revisionspåtegningen på årsregnskabet for 2015 for A 
ApS, overtrådte revisor herved dagældende uafhængighedsbekendtgø-
relses § 2, stk. 1, nr. 3.  
 
Revisor havde ligeledes en væsentlig indirekte økonomisk interesse i B 
ApS, der var datterselskab til A ApS, og ved at afgive revisionspåteg-
ningen på årsregnskabet for 2015 for B ApS, overtrådte revisor også i 
denne situation dagældende uafhængighedsbekendtgørelses § 2, stk. 1, 
nr. 3.  
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3c: Revisionen af igangværende ar-
bejder for fremmed regning 
 
Selvom virksomheden har benyttet produktionskriteriet i forbindelse 
med aflæggelse af årsregnskaber for tidligere år, skal revisor vurdere, 
om betingelserne for at benytte metoden er opfyldt hvert år, jf. ISA 315, 
afsnit 11, litra c. Det fremgår ikke af revisors arbejdspapirer, at revisor 
har forholdt sig hertil. 
 
Revisor har i planlægningen beskrevet, at virksomhedens formål er at 
sælge lyskilder til erhverv og privat. Herudover henvises til virksomhe-
dens hjemmeside. Det fremgår ikke af notatet, hvilke driftsmæssige for-
hold i virksomheden, som understøtter, at virksomheden har en egentlig 
produktion af varer/ydelser, som berettiger virksomheden til at indtægts-
føre efter produktionskriteriet.  
 
Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at revisor ikke har doku-
menteret at have forholdt sig tilstrækkelig kritisk til, om virksomheden 
opfyldte årsregnskabslovens betingelser for at anvende produktionskrite-
riet. Revisor har derved overtrådt god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, 
stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, og ISA 500, afsnit 6. 
 
Revisor har accepteret, at virksomheden kan benytte produktionskriteri-
et, men dette regnskabsprincip er anvendt forkert af virksomheden, jf. 
styrelsens afgørelse af 12. maj 2016. Virksomheden har således bogført 
de forventede indtægter fra de indgåede kontrakter og de forventede ud-
gifter i resultatopgørelsen, hvorefter den forventede avance er indregnet 
som igangværende arbejder i balancen. 
 
Den korrekte metode er, at virksomheden for hver kontrakt beregner en 
færdiggørelsesgrad (som regel ud fra forholdet mellem de medgåede 
omkostninger og de forventede totale omkostninger), og derefter ind-
tægtsfører den forholdsmæssige del af den forventede totale omsætning, 
og udgiftsfører den forholdsmæssige del af de forventede omkostninger, 
jf. bilag 1, d, nr. 8 til årsregnskabsloven. De faktisk medgåede omkost-
ninger aktiveres i balancen. Herefter vil aktivet udgøres af de medgåede 
omkostninger og den forholdsmæssige andel af avancen, svarende til 
salgsværdien af det foretagne arbejde. 
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Det fremgår af revisors dokumentation, at revisor skal gennemgå væ-
sentlige sager med sagsansvarlige og ledelsen, herunder forespørge til 
deres vurdering af de enkelte sagers færdiggørelsesgrader. Endvidere 
skal revisor vurdere rimeligheden i skøn over forventede omkostninger 
til færdiggørelse af projekterne, samt gennemgå advokatbreve, bestyrel-
sesmøde referater, og kalkulationer/budgetopfølgninger. Denne revisi-
onshandling er alene dokumenteret med et ”OK”. 
 
Revisor har noteret, at revisor ikke har fundet anledning til at betvivle 
ledelsens vurdering af dækningsgraden baseret på en gennemgang af tid-
ligere projekter samt drøftelser. Oversigten over de indgåede kontrakter 
viser derimod en større dækningsgrad. Revisor har ikke forholdt sig til 
denne forskel mellem de historiske dækningsgrader og de nu forventede. 
 
Revisor har medtaget kopi af to kontrakter i revisionsdokumentationen, 
hvoraf den ene er forfattet på italiensk.  
 
Det fremgår ikke af revisors arbejdspapirer, om revisor har undersøgt, 
om kontrakterne var bindende kontrakter eller mere har karakter af at 
være tilbud, eller hvorfor kontrakterne viser forskellige beløb i forhold 
til den oversigt, som er brugt til opgørelse af værdien af de igangværen-
de arbejder. Endvidere fremgår det ikke af revisionsdokumentationen, 
om revisor besidder de nødvendige sprogkundskaber for at kunne vurde-
re kontraktens indhold, eller om revisor har fået kontrakterne oversat til 
dansk.  
 
Virksomheden har desuden valgt at udgiftsføre 36,7 mio. kr. som rente-
udgifter og modregne disse i de igangværende arbejder pr. 31. december 
2014. I henhold til styrelsens afgørelse kan alene renter vedrørende 
fremstillingsperioden indregnes i igangværende arbejder. Det ”tab”, en 
virksomhed får ved at sælge på kredit, skal modregnes omsætningen, 
idet omsætningen skal indregnes til nutidsværdien af det aftalte vederlag, 
jf. styrelsens regnskabsmæssige afgørelse af 12. maj 2016 og IAS 18. 
 
Revisor har ikke i sine arbejdspapirer forholdt sig til denne forkerte an-
vendelse af regnskabsreglerne. 
 
Henset til de igangværende arbejders væsentlighed for regnskabet 
(igangværende arbejder udgør 116,4 mio. kr.), og at der er tale om væ-
sentlige ledelsesskøn, er det styrelsens vurdering, at dokumentationen 
for den udførte revision af igangværende arbejder er fundamentalt util-
strækkelig. Revisor har ikke under revisionen taget stilling til, om det 
anvendte regnskabsprincip har kunnet benyttes, ligesom virksomhedens 
anvendelse af produktionskriteriet tillige var væsentligt forkert. Endvide-
re er de udførte handlinger alene markeret med et ”OK” og er ikke un-
derstøttet af revisionsbevis i form af eksempelvis ekstern dokumentation 
eller henvisninger til anden relevant underliggende revisionsdokumenta-
tion. 
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Erhvervsstyrelsen har gennemgået årsregnskabet og vurderet, at de 
ovenfor anførte fejl og mangler i årsregnskabet, afledt af forkert anven-
delse af produktionskriteriet, har medført fundamentale fejl i årsregn-
skabet for 2014, jf. styrelsens afgørelse af 12. maj 2016.  
 
Advokaten har i høringssvaret anført, at det forhold at der er stillet ga-
ranti for igangværende arbejder gør, at de igangværende arbejder kan 
indregnes og måles efter årsregnskabslovens § 83 b. Det er styrelsens 
vurdering, at revisor skal dokumentere, at virksomhedens regnskabs-
praksis er lovlig i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det 
forhold at der er stillet garanti for igangværende arbejder er irrelevant 
for den regnskabsmæssige behandling.  
 
Samlet set er det styrelsens vurdering, at revisor har overtrådt revisorlo-
vens § 16, stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, ISA 230, afsnit 8, ISA 315, af-
snit 11, litra c, ISA 500, afsnit 6 og ISA 540, afsnit 23, idet revisor ikke 
har dokumenteret at have forholdt sig til, om den anvendte regnskabs-
praksis var i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere har 
revisor ikke dokumenteret, at produktionsmetoden har været anvendt 
korrekt.  
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3d: Revisionen af transaktioner 
med nærtstående parter 
 
Revisor skal i henhold til ISA 550, afsnit 13, identificere virksomhedens 
nærtstående parter. Endvidere skal revisor afdække eventuelle transakti-
oners art og formål. Det fremgår af revisors arbejdspapir, at revisor har 
rettet henvendelse til ledelsen for at identificere transaktioner med nært-
stående parter. Det fremgår dog ikke, hvad resultatet af disse revisions-
handlinger blev. I henhold til revisionsprogrammerne for koncernmel-
lemværender og øvrige tilgodehavender blev der heller ikke identificeret 
transaktioner med andre end holdingselskabet. 
 
Det fremgår af revisionsdokumentationen, at Hesalight A/S i løbet af 
regnskabsåret har haft ikke ubetydelige transaktioner med selskaber, der 
er kontrolleret af ledelsesmedlemmer i Hesalight A/S  
  
Revisor har ikke oplistet ovenfor nævnte transaktioner med nærtstående 
parter, ligesom revisor heller ikke har dokumenteret at have taget stilling 
til, om transaktionerne var foretaget på markedsmæssige vilkår. 
 
Det er styrelsens vurdering, at, revisor ikke har identificeret alle nærtstå-
ende parter i forbindelse med sin planlægning af revisionen. Revisor har 
endvidere ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at trans-
aktionerne med nærtstående parter har været foretaget på markedsmæs-
sige vilkår. Revisor har således ej heller revideret, hvorvidt oplysnings-
kravet jf. årsregnskabslovens § 98 c, stk. 1 er overholdt.  
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Revisor har derved overtrådt god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 
1, jf. IAS 230, afsnit 8, og ISA 550, afsnit 13 og 24. 
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3e: Lån til Hesalight A/S’ modersel-
skab 
 
Det fremgår af revisors arbejdspapirer, at revisor har anført ”OK” ud for 
de handlinger, som skulle afdække eventuelle ulovlige udlån. Dette tol-
ker styrelsen, som om revisor ikke har fundet ulovlige lån. Det fremgår 
dog ikke af revisors dokumentation, hvorledes han har forholdt sig til det 
foretagne udlån på 6,72 mio. kr. til Hesalight A/S’ moderselskab.  
 
Da revisor har været bekendt med aktieoverdragelsesaftalen [Aftale ind-
gået mellem Hesalight A/S’ moderselskab og en mindretalsaktionær i 
Hesalight A/S] og dens indhold, og revisor tillige har revideret moder-
selskabets regnskab, burde revisor være vidende om eller indse, at udlå-
net fra Hesalight A/S blev benyttet af moderselskabet til at anskaffe ak-
tier i Hesalight A/S. Samtidig blev transaktionen konteret på en fejlkonto 
i selskabets bogføring og derefter overført til mellemregningskontoen 
med moderselskabet. 
 
Ovennævnte forhold indikerer, at revisor var i besiddelse af oplysninger 
om en mulig manglende overholdelse af selskabslovens regler om dat-
terselskabers udlån til moderselskaber, hvilket efter Erhvervsstyrelsens 
vurdering skulle have medført, at revisor nærmere undersøgte transakti-
onens lovlighed, jf. ISA 250, afsnit 18 og 29.  
 
Det fremgår ikke af revisors dokumentation, at revisor har fået revisi-
onsbevis for, at udlånet til Hesalight A/S’ moderselskab overholdt sel-
skabslovgivningen, herunder at: 
 

• der er foretaget kreditvurdering af moderselskabet (selskabslo-
vens § 206, stk. 3) 

• der er foretaget godkendelse af udlånet af generalforsamlingen, 
og at en skriftlig redegørelse foreligger (selskabslovens § 207, 
stk. 1) 

• den skriftlige redegørelse er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-
system eller modtaget af Erhvervsstyrelsen (selskabslovens § 
207, stk. 3) 

• udlånet ikke overstiger, hvad der er forsvarligt. Herunder må der 
ikke udlånes mere, end der kan anvendes til udbytte (selskabslo-
vens § 208) 

• lånebetingelserne har været på sædvanlige markedsvilkår (sel-
skabslovens § 209) 

 
Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at revisor ikke har doku-
menteret sin stillingtagen til, hvorvidt udlånet på 6,72 mio.kr. fra Hesa-
light A/S til moderselskabet var lovligt. Styrelsen finder, at revisor her-
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ved har overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 230, afsnit 8, og ISA 
250, afsnit 18 og 29. 
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3f: Revisionen af udviklingsprojek-
ter 
 
Beskrivelse af udviklingsprojekterne fremgår ikke af revisors dokumen-
tation for revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S.  
 
Årets tilgang vedrører ifølge anlægskartoteket et nyt udviklingsprojekt. 
Der er vedlagt en kopi af en faktura fra [en nærtstående part], men det 
fremgår ikke specifikt, hvad der er leveret, og hvad det har med et ud-
viklingsprojekt at gøre. 
 
Det fremgår af revisionsprogrammet, at der er udført revisionshandlinger 
vedrørende udviklingsprojekterne herunder: 
 

•  Indhent eller udarbejd oversigt over immaterielle anlægsaktiver 
(anlægskartotek). Test grundlaget for bogføringen af tilgange, af-
skrivninger og afgange. Undersøg fakturaer, autorisationer, kon-
trakter, aftaler, og anden data som understøtter rettighederne og 
ejerskabet til immaterielle anlægsaktiver og balanceførte om-
kostninger som er aktiveret og afgange i årets løb. 
 

Disse er alle alene markeret med ”OK”, men det er ikke muligt at se, 
hvilken revisionsdokumentation disse konklusioner bygger på. 
 
Det er derfor styrelsens vurdering, at revisionsdokumentationen er util-
strækkelig. Der indgår i revisionsdokumentationen således ikke en be-
skrivelse af udviklingsprojekterne, herunder revisionsdokumentation for, 
at udviklingsprojektet opfylder kravene i årsregnskabsloven til, hvornår 
sådanne projekter kan aktiveres, Det er derfor ikke muligt at identificere, 
på hvilken baggrund revisor har vurderet, at omkostningerne kan indreg-
nes som et udviklingsprojekt, og om de opfylder definitionen herpå. En 
revisionsmæssig stillingtagen hertil vurderes at være central ved revisio-
nen af udviklingsprojekter. 
 
Det er styrelsens vurdering, at revisor har overtrådt revisorlovens § 16, 
stk. 1, jf. ISA 200, afsnit 15, ISA 500, afsnit 6 og ISA 540, afsnit 23, idet 
grundlaget for revisors konklusioner ikke er dokumenteret 
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3g: Manglende forbehold i revisi-
onspåtegningen for diverse regnskabsposter 
 
Sammenligningstallene i pengestrømsopgørelsen er åbenlyst forkerte, da 
der er anført ”0” ud for alle poster. Det fremgår af sammenligningstalle-
ne i resultatopgørelsen og balancen, at der har været aktivitet i perioden 
1. juli 2013 til 30. juni 2014. I henhold til årsregnskabslovens § 86 skal 
klasse C-virksomheder medtage en pengestrømsopgørelse, og der er ikke 
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mulighed for at undlade sammenligningstal, jf. årsregnskabslovens § 78, 
stk. 3. Det er styrelsens vurdering, at revisor burde have konstateret dette 
og taget forbehold herfor i revisionspåtegningen. På den baggrund er det 
styrelsens vurdering, at revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 
§ 6, stk. 2, nr. 2. 
 
Obligationsgælden, der er på nominelt 212,3 mio. kr., er en væsentlig 
post i regnskabet, men indregningsmetode og målingsgrundlag for den 
konkrete regnskabspost er ikke anført i årsregnskabet. Det er styrelsens 
vurdering, at revisor burde have konstateret dette og have taget forbe-
hold herfor i revisionspåtegningen. På den baggrund er det styrelsens 
vurdering, at revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 
2, nr. 2. 
 
Hesalight A/S har i regnskabsåret udstedt obligationer for nominelt 28,5 
mio. EUR. Obligationsgælden er indregnet med 212,3 mio.kr., svarende 
til 28,5 mio. EUR x 7,45 DKK. Det fremgår af bogføringen, at der har 
været omkostninger vedrørende obligationsudstedelsen for ca. 5,5 mio. 
kr. Da gældsforpligtelser efter første indregning skal måles til amortise-
ret kostpris, jf. årsregnskabslovens 37, stk. 2, nr. 3, skal omkostningerne 
ved udstedelsen modregnes den nominelle gæld og herefter amortiseres 
over lånets løbetid. Det er styrelsens vurdering, at revisor burde have 
konstateret dette. Da revisor har fastsat væsentlighedsniveauet til t.kr. 
200, skulle revisor have taget forbehold herfor.  
 
Revisors advokat har anført, at revisionen af obligationsgælden er do-
kumenteret i revisionsplanen. Revisionsplanen viser, at gælden er 207,1 
mio.kr., idet finansieringsomkostninger er modregnet. Dette stemmer ik-
ke overens med det godkendte årsregnskab, da gælden her er opgjort til 
212,3 mio.kr.  
 
Vedrørende indbringelsespunkt 3h: Revisionen af hensættelser til 
garantiforpligtelser 
 
Det fremgår af forsiden til de indgåede kontrakter, at garantiperioden er 
10 år. I selve kontrakten med [N] er det anført, at garantiperioden er 5 år. 
Revisor har ikke i revisionsdokumentationen forholdt sig til, hvorvidt 
dette gav anledning til, at der skulle indregnes en hensat forpligtelse til 
udbedringer af fejl i garantiperioden, jf. årsregnskabslovens § 47. Det er 
styrelsens vurdering, at revisor burde have foretaget denne vurdering og 
dokumenteret sin konklusion herom. Det er yderligere styrelsens vurde-
ring, at revisor burde have planlagt og udført handlinger rettet mod at 
identificere en eventuelt manglende garantiforpligtelse. På den baggrund 
finder styrelsen, at revisor har overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, jf. 
ISA 230, afsnit 8, og ISA 500, afsnit 6. 
 
Det fremgår ikke af revisionsdokumentationen, at revisor har indhentet 
en kopi af aftalen eller på anden måde undersøgt, om Hesalight A/S har 
en forpligtelse, såfremt en af de belånte debitorer ikke indbetaler gælden. 
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En sådan forpligtelse skal oplyses i årsregnskabet, jf. årsregnskabslovens 
§ 64.  
 
Advokaten har henvist til revisionsplanen. Der er i denne dokumentation 
intet nævnt om, at revisor har rettet forespørgsler til modparten, men 
alene at der er rettet forespørgsler til ledelsen, dog ikke vedrørende eksi-
stensen af en eventuel forpligtelse. 
 
Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at revisor burde have do-
kumenteret, om en sådan forpligtelse eksisterede. Da revisionshandlin-
gen ikke er dokumenteret, er det styrelsens vurdering, at revisor har 
overtrådt revisorlovens § 16, stk. 1, jf. ISA 230, afsnit 8, og ISA 500, af-
snit 6. 
 


