
  
 

 

Hvordan vurderes økonomien i et I/S? 

Når vi vurderer økonomien i et interessentskab, laver vi først en særskilt vurdering af interessentskabet, hvor vi 

vurderer indtjeningen og kapitalberedskabet. Efterfølgende foretager vi en vurdering af de enkelte interessen-

ters formuer, for at afklare interessenternes evne til at tilføre likviditet til interessentskabet. 

Nedenfor gennemgår vi overordnet de forskellige områder i vores vurdering. 

Hvordan vurderes indtjeningen i interessentskabet? 

Når vi vurderer driftsindtjeningen for interessentskabet (virksomheden), inddrager vi den historiske indtjening 

samt eventuelt budgetmateriale, da dette giver et godt billede af, om virksomheden præsterer bedre eller 

dårligere end det forventede. Vi lægger til grund, at et interessentskab med en god, stabil indtjening, udgør en 

lavere risiko for fonden end en udbyder, der har store udsving i indtjeningen og ind imellem realiserer under-

skud. 

Hvordan vurderes kapitalberedskabet? 

Når vi vurderer kapitalberedskabet, ser vi på, hvordan pengestrømmene i virksomheden er. 

Hvis virksomheden i stort omfang forudbetaler leverandørerne, vil virksomheden efter vores opfattelse skulle 

have et større kapitalberedskab, end hvis leverandørerne efterbetales. Det skyldes, at virksomhedens kapital-

beredskab påvirkes i negativ retning, når der foretages forudbetalinger til leverandørerne. Dette er specielt 

tilfældet, hvis forudbetalinger til leverandørerne sker, inden kundens indbetalinger er modtaget. Vi lægger 

vægt på, at driften ikke er afhængig af en kassekredit, fordi en kassekredit som udgangspunkt kan opsiges af 

banken med kort varsel.  

Vi vurderer også omfanget af investeringer, da virksomheden skal have et acceptabelt kapitalberedskab både 

før og efter gennemførelsen af en investering. Et eksempel herpå kunne være, at virksomheden opkøber en 

anden rejseudbyder eller investerer i et nyt marked. Det vil efter vores opfattelse på kort sigt øge fondens 

risiko, idet det alt andet lige forringer kapitalberedskabet. Efterfølgende kan det vise sig, at være en god inve-

stering, men indtil da er det en risiko, som interessenterne bør afdække.  

Hvordan vurderes balancen i interessentskabet? 

Når vi vurderer balancen, har vi primært fokus på virksomhedens soliditet og likviditet.  

Balancen skal ikke kun være tilfredsstillende på opgørelsestidspunktet, men også løbende et år frem. Hvis der 

er en særlig risiko forbundet med virksomhedens forretningsmodel, vil det alt andet lige påvirke vores krav til 

virksomhedens kapitalberedskab i opadgående retning. Derfor foretager vi ikke udelukkende vurderingen på 

baggrund af nøgletallene i lovbemærkningerne, som alene skal ses som vejledende. (se nr. 7 om § 12a og be-

mærkningerne til nr. 7 længere nede i dokumentet link) 

Soliditet 

Soliditetsgraden skal ifølge bemærkningerne til rejsegarantifondsloven udgøre minimum 6% ved overskudsgi-

vende drift og 8% ved underskud. Egenkapitalen i forhold til omsætningen bør efter vores opfattelse være 

minimum 4% afhængigt af den forretningsmæssige risiko.  
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Når vi vurderer virksomhedens soliditet, vurderer vi kvaliteten af de enkelte aktiver, for vi vurderer balancen ud 

fra et konservativt synspunkt og nedskriver derfor værdien af aktiver, som efter vores opfattelse er af dårlig 

kvalitet.   

Vi vil sædvanligvis forholde os kritisk til et goodwillaktiv, hvis virksomheden senest har leveret negative resulta-

ter. 

Vi vurderer ligeledes eventuelle ejendomme, som måtte indgå i virksomhedens balance. Der kan være store 

forskelle mellem markedsværdien og den værdi, som ejendommen er indregnet til i balancen. Vi tager ud-

gangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering eller realkreditvurdering/lånetilsagn. 

Når vi vurderer omsætningsaktiver, vurderer vi både kvaliteten og tidshorisonten for indfrielsen. Her kunne et 

eksempel være udlån af likviditet til et selskab, der er insolvent. Hvis vi vurderer, at det er overvejende sand-

synligt, at tilgodehavendet ikke vil blive indfriet, nedskriver vi det til nul. Hvis vi vurderer, at tilgodehavendet 

formentlig godt kan indfries, men over en længere tidshorisont, vil vi typisk omplacere aktivet fra omsætnings-

aktiver til finansielle anlægsaktiver. 

Likviditet 

Likviditetsgraden skal ifølge lovbemærkningerne minimum være 1.  

Vores vurdering af likviditetsgaden beregnes ikke nødvendigvis direkte ud fra den reviderede årsrapport. Det 

skyldes bl.a., at vi i beregningerne ikke medtager likvider og værdipapirer, der er stillet som sikkerhed/pantsat. 

Det betragter vi som et finansielt anlægsaktiv, fordi midlerne ikke er til rådighed i den daglige drift, og derfor 

ikke kan anvendes til betaling. Det samme gælder tilgodehavender, der ikke kan tilbagebetales på kort sigt. 

Hvis likviditetsgraden er under 1, vil vi inddrage virksomhedens evne til at skabe positive pengestrømme, samt 

hvorvidt anlægsaktiverne kan belånes yderligere, hvis det er nødvendigt.  

Hvordan vurderes interessenternes formue? 

Det primære fokus i vores vurdering af interessenternes formue er interessenternes evne til at tilføre yderlige-

re kapital til interessentskabet, hvis det er nødvendigt. Vurderingen er reelt den samme, som vi foretager på 

interessentskabets balance. I denne vurdering ønsker vi at klarlægge, hvor meget overskudslikviditet interes-

senterne er i besiddelse af. Det er denne overskudslikviditet, som kan tilføres interessentskabet, hvis det ikke 

opfylder kravene fuldt ud. Overskudslikviditeten definerer vi som, hvor meget likviditet interessenterne kan 

fremskaffe, når de kortfristede forpligtelser er indfriet. Vi medtager også, hvor meget ekstra likviditet interes-

senterne kan fremskaffe ved langfristet belåning. 

Vi vurderer, om denne ekstra likviditet medfører, at interessentskabets kapital- og likvidberedskab er tilfreds-

stillende. 

Vil I vide mere om vores vurdering? 

Hvis I ønsker en mere uddybende redegørelse for, hvordan vi vurderer økonomien, kan I læse vores detaljerede 

vejledning ”Vejledning – økonomisk tilsyn”. 


