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Forkortelser og sammentrækninger 

Der er igennem denne afhandling gjort anvendelse af følgende forkortelser og sammen-

trækninger: 

 

ASL Aktieselskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, senest 

ændret ved lov nr. 576 af 6. juni 2007. 

APSL Anpartsselskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006, senest 

ændret ved lov nr. 573 af 6. juni 2007. 

Betænkning Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justits-

ministeriet den 23. februar 2005. 

GBL Gældsbrevsloven, lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986, senest 

ændret ved lov nr. 539 af 8. juni 2006. 

IAS International Accounting Standard 

KAL Kreditaftaleloven, lov nr. 398 af 13. juni 1990, senest ændret ved lov nr. 523 

af 6. juni 2007. 

KL Konkursloven, lovbekendtgørelse nr. 118 af 4. februar 1997, senest ændret 

ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. 

LEV Lov om erhvervsdrivende virksomheder, lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. 

juni 2006, senest ændret ved lov nr. 573 af 6. juni 2007. 

LFV Lov om finansiel virksomhed, lovbekendtgørelse nr. 1413 af 10. december 

2007, senest ændret ved lov nr. 219 af 5. april 2008. 

RPL Retsplejeloven, lovbekendtgørelse nr. 594 af 20. juni 2008. 

RV Regnskabsvejledning (danske) 

TL Tinglysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, senest 

ændret ved lov nr. 539 af 8. juni 2006. 

Udvalget Udvalg på 19 personer, som står bag betænkning om virksomhedspant, jf. 

ovenfor. Udvalgets formand er landsdommer Lars Lindencrone Petersen. 

ÅRL Årsregnskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, senest 

ændret ved lov nr. 468 af 17. juni 2008. 

 

Endvidere er centrale begreber og termer, som ikke er defineret direkte i teksten, defineret i 

bilag 1 til denne afhandling. Disse begreber er anført med "*" første gang, de forekommer. 
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1 Indledning 

1.1 Forord 

Med Folketingets vedtagelse den 17. juni 2005 af lovforslag L 162 om "Forslag til lov om 

ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant)", der ud-

møntedes i lov nr. 560 af 24. juni 2005, åbnedes der op for virksomhedens mulighed for at 

underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant)1. Virk-

somhedspant, der også benævnes "flydende pant", hvilket måske bedre beskriver pantets 

karakter2, blev med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1053 af 4. november 2005 en 

realitet fra og med den 1. januar 2006. Det vil sige, at reglerne om virksomhedspant på 

tidspunktet for denne afhandlings tilblivelse har været gældende i ca. 2 til 2½ år. Da 

Justitsministeriet under lovens tilblivelse har tilkendegivet over for Folketingets Rets-

udvalg3, at lovens virkninger senest 3 år efter lovens ikrafttræden skal underkastes en 

undersøgelse, er denne afhandling relevant i forbindelse med den kommende under-

søgelse og efterfølgende debat. Herunder i særdeleshed spørgsmålet om, hvorvidt mulig-

heden for at stifte virksomhedspant skal fortsætte i sin nuværende form, ændres eller helt 

afskaffes. Sidstnævnte to synspunkter gives der mere eller mindre udtryk for i en artikel 

bragt af DJØF i december 2006 ved lektor og dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen4. 

 

Et udvalg under Justitsministeriet havde i sin betænkning om virksomhedspant, som lå til 

grund for det af Justitsministeriet fremførte lovforslag L 162, anført, at indførelse af reglerne 

om virksomhedspant umiddelbart og samlet set ville føre til en samfundsøkonomisk 

gevinst5. Det skal bemærkes, at udvalget ikke undersøgte om der egentligt eksisterede et 

behov for virksomhedspant, men alene havde til opgave at komme med et forslag på den 

mest hensigtsmæssige måde (forfatteren: for samfundet) at implementere et regelsæt om 

virksomhedspant på. Således anførte Advokatrådet i sit høringssvar til Justitsministeriet, at 

den gerne havde set en analyse af fordele og ulemper ved reglerne.6 Den samfunds-

mæssige gevinst, som udvalget dog ikke kunne opgøre eksakt, skulle ses i lyset af to 

væsentlige forhold. For det første skønnede udvalget, at reglerne om virksomhedspant ville 

føre til besparelser i det private erhvervsliv. Låntager skulle således gennem en øget 
                                                 
1 Jf. TL § 47 c, stk. 1, jf. Lov om virksomhedspant § 1, stk. 2. 
2 Jf. indledningen til Betænkningen, indledningen i bemærkningerne til lovforslag L 162 og afsnit 3.2.2. 
3 Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 19 af 8. juni 2005 fra Folketingets Retsudvalg. 
4 Jf. artiklen: "Er det tilladt at pantsætte sin fremtid?", af 14. december 2006 på www.djoef.dk  
5 Jf. Betænkningens, siderne 229 til 262. 
6 Jf. høringssvar nr. 2 vedlagt som bilag til lovforslag L162. 
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mulighed for pantsætning af virksomhedens aktiver kunne opnå en billigere finansiering 

(dvs. lavere rente på lån og gæld til långivere samt andre kreditorer). Dette ville være 

direkte afledt af det forhold, at långivers risiko ville falde som følge af den øgede pant-

sætning for ydede lån. Som det andet skønnede udvalget, at netop denne besparelse i det 

private erhvervsliv ville give udslag i en faldende dividende i konkurssager, da en forøgelse 

af pantsætninger alt andet lige ville mindske konkursmassen* til væsentlig ulempe for 

blandet andet SKAT og Lønmodtagernes Garantifond, som ofte er kreditorer i konkursboer. 

 

Af udvalgets betænkning fremgår endvidere, at danske virksomheders samlede aktiver, der 

direkte kan indgå i et virksomhedspant, i 2001 udgjorde 528 mia. kr.7 Heraf skønnede ud-

valget med baggrund i svenske erfaringer, at det ikke ville være usandsynligt, at virksom-

hederne i Danmark ville foretage pantsætning af de relevante aktiver med ca. 30 % svaren-

de til 158 mia. kr. Ved en belåningsprocent på 40 % og en rentenedsættelse ved etablering 

af pant på ½ %8, svarer dette til en samlet rentebesparelse på 317 mio. kr. Under de 

samme forudsætninger medfører dette efter udvalgets betænkning et provenutab for 

Lønmodtagernes Garantifond på 70 mio. kr. og SKAT på 16 mio. kr.9 (i beregningen er der 

bortset fra forhøjet tab blandt øvrige kreditorer med krav i konkursboer som følge af den 

stigende pantsætning af aktiver). Herudover nåede udvalget til den konklusion, at de 

administrative byrder for det private erhvervsliv er uden reel betydning, dog således at 

sikkerhedsstillelse i aktiver under ét frem for individualisering af de enkelte aktiver ad-

ministrativt må anses for en lettelse for pantsætter såvel som panthaver. 

 

Uagtet forøgelsen af mulighederne om at kunne opnå besparelser synes reglerne om 

virksomhedspant ikke at have fæstnet sig væsentligt i Danmark på 1½ til 2 år. I 2006 er der 

således kun blevet tinglyst virksomhedspant for 9,5 mia. kr., mens det tal i første halvdel af 

2007 er faldet til 3,2 mia. kr., hvilket forholdsmæssigt svarer til 6,4 mia. kr. for hele 2007.10 

                                                 
7 Jf. Betænkningen, side 234 og 235, er beløbet opgjort som summen af de regnskabsmæssige værdier af 
virksomhedernes immaterielle anlægsaktiver (51 mia. kr.), varelagre (209 mia. kr.) og tilgodehavender fra salg 
(268 mia. kr.). Regnskabstallene er oplyst af Danmarks Statistik (regnskabsstatistik 2001, private byerhverv). 
8 Udvalget har forudsat en belåningsprocent på 40 %, mens udvalget henviser til Finansrådets vurdering af en 
rentereduktion på ½ % ved risikoafdækning i form af virksomhedspant af et bestående og usikret penge-insti-
tutlån ud fra daværende (forfatteren: 2005) renteniveau. 
9 Udvalget har ved opgørelse af provenutabet for Lønmodtagernes Garantifond taget højde for udvidelse af 
dækningsområdet til også at omfatte udbetaling under betalingsstandsning. Ved opgørelse af provenutabet for 
SKAT er taget højde for selskabsskat, moms, tingslysningsafgifter mv. 
10 Jf. artiklen "Virker ikke: Sløj interesse for loven om virksomhedspant" af Frederik M. Juel, Berlingske 
Tidende 7. december 2007, 3 sektion, business, side 16 og figur 5 på side 61. Tal for tinglyst virksomhedspant 
er gengivne oplysninger fra retten i Århus. 
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Problemstilling, -definition og -løsningsmodel 

Med udgangspunkt i indledningen har forfatteren til denne afhandling vurderet det for 

undersøgelsesværdigt, hvorfor reglerne om virksomhedspant ikke finder større anvendelse 

end det synes tilfældet, herunder hvilke årsager der er medvirkende til denne beskedne 

udvikling på området. Afhandlingens hovedproblem er således formuleret som følgende: 

 

Hvorfor har omverdenen og i særdeleshed virksomhederne i så beskedent omfang taget 

virksomhedspant til sig som et finansieringsinstrument? Herunder hvorvidt gældende ret, 

behov eller særlige beslutningskriterier gør sig gældende ved valg/fravalg? 

 

Med formuleringen af hovedproblemet skal knyttes nogle uddybende kommentarer. Det er 

således tanken, at der med "omverdenen" henledes opmærksomhed på de virksomheder, 

som har mulighed for at etablere et virksomhedspant. Endvidere er omverdenen i høj grad 

også disse virksomheders interessenter11, som mere eller mindre påvirkes ved etablering 

af et virksomhedspant. 

 

Med "gældende ret" tænkes der bredt og således på generel panteteori samt detail-

bestemmelserne i reglerne om virksomhedspant i stedet for alene at fokusere på detail-

bestemmelserne. 

 

Med undersøgelse af "behov" er det i afhandlingen ikke formålet at lave et empirisk studie 

af efterspørgslen efter virksomhedspant, men alene en at foretage en vurdering af de 

situationer, hvor virksomhedspant umiddelbart synes at kunne finde anvendelse. 

 

Med "særlige beslutningskriterier" tænkes først og fremmest på væsentlige økonomiske 

variabler, faktorer og forhold i øvrigt, der har påvirkning i positiv såvel som negativ retning 

ved virksomhederne og interessenternes valg/fravalg af virksomhedspant. Det er dog ikke 

meningen, at afhandlingen skal komme med en fuldstændig eller udtømmende liste over 

beslutningskriterier, men alene de væsentlige og relevante beslutningskriterier. 

 

                                                 
11 For nærmere definition se interessentanalysen i afsnit 2.4.2. 
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For at sikre en gennemarbejdet, velbegrundet og veldokumenteret besvarelse af hoved-

problemet, vil der igennem afhandlingen blive fokuseret samt gået i bredden og dybden 

med følgende nedenstående arbejdsspørgsmål (vilkårlig rækkefølge): 

• Hvilken værdi (både værdiforøgelse og værditab) må reglerne om virksomhedspant 

forventes at have for omverdenen, herunder virksomhederne og deres interessenter? 

• Hvor kan virksomhedspant med fordel finde anvendelse (behovsdækning)? 

• Hvilke holdninger til virksomhedspant kommer til udtryk blandt omverdenens aktører? 

• Hvordan har udviklingen været på området for etablerede virksomhedspant, og hvad 

kan skyldes denne udvikling? 

• Hvad er formålet med virksomhedspant og pant i al almindelighed? 

• Hvornår og hvorfor er pant relevant? 

• Hvad adskiller virksomhedspant fra pant i al almindelighed? 

• Hvilke overvejelser skal beslutningstagere* (virksomhederne og deres interessenter) 

gøre sig ved valg/fravalg af virksomhedspant, herunder i relation til alternative valg? 

 

Ved besvarelse af hovedproblemet lægges der vægt på, at afhandlingen bidrager til den 

offentlige debat under hensynstagen til den kommende undersøgelse af reglernes ind-

virkning siden indførelsen den 1. januar 2006 (lovrevision), samt som grundlag for virksom-

heder og deres interessenter i forbindelse med deres overvejelser om stiftelse af et virk-

somhedspant. Afhandlingen vil således inddrage diskussioner fra forskellige synsvinkler, 

undersøgelser af juridiske forhold og teoretiske ræsonnementer ud fra "alt-andet-lige" 

betragtninger og lønsomhedsvurderinger, afvejning af fordele og ulemper ved givne forhold 

og situationer ud fra anvendelse af SWOT-analyser12, økonomiske betragtninger* og 

overvejelser, udledning af årsagssammenhænge samt relevant samfundsøkonomisk 

statistik, jf. endvidere afsnit 1.4 om metodevalg og afsnit 1.5 om kildekritik. 

 

Det er hensigten med afhandlingen, at kunne komme med en anbefaling på, hvorvidt 

muligheden for at stifte virksomhedspant skal fortsætte i sin nuværende form, ændres 

(herunder forslag) eller helt afskaffes. Denne anbefaling vil i sagens natur være subjektiv 

ud fra de i afhandlingen behandlede områder og emner. 

                                                 
12 Analyseværktøj udviklet af Albert Humphrey ved Stanford University i 1960-70'erne. Analyseværktøjet 
fokuserer på de fire faktorer: Styrker (strengths), svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities) og trus-
ler (threats). 
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1.2.2 Afgrænsning i relation til problemstilling og -løsning 

Ved valg af problemstilling og -løsningsmodel skal endvidere foretages en række fravalg 

samt afgrænsninger i øvrigt. Disse, samt konsekvenserne heraf, skal i det følgende kort 

vurderes, herunder fravalgets betydning for den samlede vurdering af afhandlingen og 

dermed besvarelsen af hovedproblemet. 

 

Med henvisning til reglen om omfanget for afhandlinger, jf. håndbog for studievejledning på 

Cand.merc.aud. studiet13, har forfatteren til denne afhandling valgt ikke at inddrage 

følgende emner og områder indgående i besvarelsen af hovedproblemet: 

• Strafferetslige forhold, såsom berigelseskriminalitet i forbindelse med afgivelse af 

urigtige oplysninger eller omgåelse af reglerne for at opnå en ulovlig berigelse på 

andres bekostning (fx franarre panthaver penge). 

• Skattemæssige forhold, såsom fradragsret for tinglysningsafgift mv., ved vurdering af 

lønsomheden i virksomhedspant. 

• Internationale forhold, love, erfaringer, kilder mv. ved vurdering og diskussion af fordele, 

ulemper, behov, værdi, lønsomhed mv. af reglerne om virksomhedspant. 

• Gennemførte lovændringer på tidspunktet for vedtagelsen af reglerne om virksomheds-

pant og med tilknytning til samme, herunder fx udvidelsen af reglerne om Lønmodtager-

nes Garantifond i situationer med anmeldt betalingsstandsning og nedsættelse af kravet 

til mindstedividenden i tvangsakkorder fra 25 % til 10 % i reglerne om gældssanering. 

• Forhold vedrørende pantets omstødelsesrisiko i henhold til konkurslovens bestem-

melser samt forhold vedrørende ekstinktion og vindikation i relation til tredje mand mv. 

 

Det er forfatterens vurdering, at de 3 første fravalg kan begrundes i valget af problem-

løsningsmodel, jf. afsnit 1.2.1. Således er det forfatterens ønske, at afhandlingen skal 

vedrøre danske forhold frem for en egentlig sammenligning med udenlandske regler, lige-

som forfatteren ønsker fokus på virksomheder og deres interessenter frem for samfundet 

som helhed. Forfatteren ønsker ikke at belyse strafferetslige forhold, da disse kun er 

relevante i situationer, hvor reglerne ikke overholdes. Herudover er de sidste 2 fravalg som 

følge af forfatterens ønske om begrænsning af afhandlingens omfang og fokus til ikke at 

omfatte fordelingspolitik. Hermed menes, at forfatteren med afhandlingen ikke ønsker at 

foretage en dybdegående analyse af konsekvenserne ved reglerne om virksomhedspant i 

relation til rekonstruktioner* og konkurser. Samlet er det forfatterens vurdering, at 

                                                 
13 Version af 16. november 2007 ved Marianne Bertelsen, jf. www.cbs.dk  



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud. studiet  af Thomas S. Prebendorf 
Juridisk Institut  1. august 2008 
__________________________________________________________________________ 

 10 

fravalgene ikke umuliggør en tilstrækkelig behandling og besvarelse af hovedproblemet. 

Dog kan forfatteren ikke udtale sig om, hvorvidt de 2 sidste fravalg kunne tænkes at påvirke 

besvarelsen af hovedproblemet, såfremt de blev medtaget og behandlet i afhandlingen. 

 

Ud over de ovenfor anførte fravalg inddrages ikke domspraksis på området, da det 

vurderes, at reglerne for virksomhedspant på nuværende tidspunkt er forholdsvis nye, og at 

retspraksis således er begrænset. Endvidere er statistiske oplysninger og andre data 

begrænset til kun at omfatte perioden fra 2001 til 2007, idet betænkningen bygger på 

oplysninger tilbage fra 2001, og da forfatteren ikke ønsker afhandlingen påvirket af den 

nuværende finanskrise med start i 200814. Det er forfatterens vurdering, at disse fravalg er 

hensigtsmæssige under hensyntagen til reglen om begrænsning af afhandlingens omfang. 

 

I afhandlingen vil der ydermere ikke ske anvendelse af statistiske redegørelser for 

sammenhænge15, idet det er forfatterens vurdering, at redegørelserne ikke vil bidrage 

væsentligt til forståelsen eller styrken af de i afhandlingen fremkomne argumenter og 

påstande mv. I stedet vil der - hvor relevant - blive anført, hvis sammenhænge er svage, 

herunder hvilken betydning dette måtte have på besvarelsen af hovedproblemet. 

 

Det er forfatterens samlede vurdering, at ovenstående undladelser ikke forringer 

besvarelsen af hovedproblemet i ét for læseren væsentlig omfang. Der er tale om relevante 

emner og områder, som med fordel kunne have været medtaget i afhandlingen, og 

besvarelsen af hovedproblemet skal derfor ses i lyset af ovennævnte fravalg. 

1.2.3 Struktur i afhandlingen ved problemløsning 

Med udgangspunkt i valget af problemstilling, og -løsningsmodel samt afgrænsninger i 

forhold hertil vil besvarelsen af hovedproblemet igennem afhandlingen ske ud fra strukturen 

illustreret ved figuren nedenfor. De fire gule søljer i strukturen repræsenterer de fire 

hovedområder i afhandlingen, som er omdrejningspunktet for selve behandlingen af 

hovedproblemet og de stilede arbejdsspørgsmål. Imens er det grønne felt ment som et 

opsamlingsafsnit forud for hovedkonklusionen. Her samles relevante diskussioner og 

vurderinger af, hvorledes reglerne om virksomhedspant kan ændres til det bedre. Der er 

således ikke tale om et afsnit, der direkte søger at besvare hovedproblemet, men nærmere 
                                                 
14 I flere skrevne og viste medier er finanskrisen i løbet af 2008 blevet omtalt, herunder er flere banker i ind- 
og udland gået konkurs eller blevet overtaget af nationalstater eller konkurrenter. Derfor ingen nærmere kilde-
henvisning. 
15 Fx ved udførelse af simple lineære regressionsanalyser. 
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en perspektivering under forudsætning af, at reglerne videreføres, og at der er behov for 

ændringer hertil. 

Figur 1 Struktur i afhandlingen 

 
Kilde: Egen tilvirken 
 

Med strukturen søges der at give et overblik over selve behandlingen og besvarelsen af 

hovedproblemet i denne afhandling. Der er tale om den for forfatteren mest naturlige 

struktur, hvormed den røde tråd i besvarelsen af hovedproblemet sikres. 

1.3 Målgruppe 

Som anført i problemformuleringen, jf. afsnit 1.2.1, lægges der ved besvarelse af hoved-

problemet vægt på, at afhandlingen skal bidrage til den offentlige debat på området under 

den kommende undersøgelse af reglernes indvirkning siden indførelsen den 1. januar 

2006, samt som grundlag for virksomheder og deres interessenter ved overvejelser om 

stiftelse af virksomhedspant. Det er derfor med rette, at denne afhandling direkte henven-

der sig til den lovgivende magt samt berørte virksomheder og deres interessenter. Indirekte 

ønsker forfatteren også, at afhandlingen kan finde anvendelse for fremtidige undersøgelser 

af fravalgte områder eller ved videreundersøgelse af de i afhandlingen fremkomne kon-

klusioner. Det er igennem afhandlingen forudsat, at målgruppen og læserne i øvrigt har en 

vist kendskab til reglerne om virksomhedspant samt den debat, som de har undergået 

forud for deres vedtagelse såvel som siden deres ikrafttrædelse. Herudover forudsættes et 

vist kendskab til panteordninger, panteteori, sikkerhedsstillelse, finansiering og økonomiske 
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teori i øvrigt, hvorfor teori, regler mv. direkte uden for afhandlingens område ikke 

gennemgås i dybden, men forudsættes kendt. 

1.4 Metodevalg 

Ved valg af ovenstående problemformulering - herunder de bevidst foretagne valg og 

fravalg samt løsningsmetode (struktur) - medfører det, at afhandling får karakter af at være 

en kombination af "retsdogmatik" (afdækning af gældende ret) og "retssociologi" (under-

søgelse af årsagerne til virksomhedernes begrænsede brug af reglerne om virksomheds-

pant). Endvidere er afhandlingen kendetegnet ved at være en "skrivebordsundersøgelse" 

frem for et "feltstudie". Hermed menes, at udgangspunktet for besvarelsen af hoved-

problemet sker uden brug af interview eller spørgeskemaundersøgelser af aktørerne i 

omverdenen. I stedet er der i afhandlingen gjort brug af litteraturen og sekundære data, jf. 

afsnit 1.5 herfor. Det er forfatterens holdning, at denne fremgangsmåde bevirker, at afhand-

lingens konklusioner kan få karakter af generaliseringer og teoretiske vurderinger, og at 

udledte sammenhænge, årsagsforklaringer, tendenser mv. vil få karakter af at være tolk-

ninger frem for beviser eller dokumentation for faktiske forhold. Dette er et væsentligt 

forhold, som skal tages i betragtning ved læsning af afhandlingens hovedkonklusion. Det er 

imidlertid ikke enslydende med, at hovedkonklusionen er usand eller behæftet med 

væsentlig usikkerhed, eller at metodevalget medfører til, at hovedproblemet ikke kan 

besvares fyldestgørende. Årsagen til forfatterens valg findes primært i, at relativt få virk-

somhedspant er etableret, jf. indledningen og kapitel 5 herfor. En udsøgning af virksom-

hederne bag de etablerede virksomhedspant er derfor vurderet som problematisk, ligesom 

bevisførelse på baggrund af få virksomheder også har karakter af generaliseringer. 

 

Herudover har forfatteren igennem afhandlingen arbejdet ud fra den syntetiske metode16, 

som er kendetegnet ved, at besvarelsen af hovedproblemet er omdrejningspunktet i 

afhandlingen, og at et endegyldigt svar herpå (pointen) først kommer til sidst i afhand-

lingen. Måden, hvorved forfatteren i denne afhandling har arbejdet på at besvare hoved-

problemet, kan afspejles i Melanders seminararbejdsproces17, som er kendetegnet ved en 

gentagende gennemgang af de 4 processer for problemformulering, model- og metodevalg, 

problembehandling og konklusion i de 3 overordnede faser: Skitsering, detailbehandling og 

redigering. Det vil sige, at tilblivelsen af denne afhandling har betydet, at forfatteren 

                                                 
16 Jf. "Eksamensteknik", af H. P. Hansen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 1993 af SUPPLEment A/S, side 33. 
17 Jf. "Vejledning i seminar- og projektarbejde", af John Eli Andersson og Claus Timm, 1. udgave, udgivet i 
2000 af Samfundslitteratur, side 15. 
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gentagende gange er vendt tilbage til tidligere behandlede emner og områder for at 

foretage ajourføringer og redigeringer i overensstemmelse med senere behandlede emner 

og områder, ligesom der igennem afhandlingen arbejdes med samme overordnede temaer 

og begreber. 

1.5 Kildekritik 

Som en direkte afledning af metodevalg, herunder fravalget af interview og spørgeskema-

undersøgelser samt valg af en fremgangsmåde, der har karakter af at være en skrivebords-

undersøgelse, betyder det, at afhandlingen alene bygger på sekundære data fra 

væsentligst Danmarks Statistik, rådgivere og eksperter18, litteraturen, lovgiver, branche-

foreninger mv. Dette betyder, at behandlingen og besvarelsen af hovedproblemet ikke kan 

ske fra konkrete og specifikke situationer hos virksomhederne og deres interessenter, men 

at det vil ske ud fra en række teoretiske tænkte situationer samt overordnede og generelle 

forekomne forhold. Det er således forfatterens holdning, at behandlingen og besvarelsen af 

hovedproblemet sker ud fra objektive vurderinger, hvor subjektive forhold hos virksom-

hederne og deres interessenter ikke spiller ind. Det er alene forfatterens subjektive vurde-

ringer, som kommer til udtryk gennem afhandlingen. Som en følge heraf, har de enkelte 

anvendte kilder i afhandlingen ikke undergået en nærmere sandhedstest eller kontrol af 

deres bevisførelse for udtalelser, holdninger, påstande mv. Det er forfatterens vurdering, at 

inddragne kilder ikke har til formål at fremme særinteresse eller lignende ud over den 

gruppe, som de repræsenterer, hvilket forfatteren har taget højde for. Endvidere er det 

forfatterens vurdering, at afhandlingens formål med at være et debatoplæg i forbindelse 

med den kommende lovrevision af reglerne om virksomhedspant, samt at danne grundlag 

for virksomheder og deres interessenter ved overvejelser om stiftelse af virksomhedspant 

ikke forringes væsentligt af, at sandhedstest eller kontrol af bevisførelsen for inddragne 

kilder ikke er foretaget. 

 

Herudover har forfatteren i afhandlingen søgt at sikre en god variation i inddragelsen af 

kilder, herunder at medtage alles synspunkter - så vidt det er muligt. 

                                                 
18 Ekspertrollen er i denne afhandling ikke nærmere defineret eller vurderet. Alle kilder, der ikke har karakter 
af at være statistiske bureauer mv., er derfor i princippet eksperter, som har en begrundelse for at udtale sig om 
forhold af betydning for denne afhandling. 
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2 Virksomhedspant i et samfundsmæssigt perspektiv 

2.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil formål og anvendelighed af reglerne om virksomhedspant blive 

undersøgt ud fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv samt ud fra konkrete virksom-

hedsforhold og brancher, herunder om der kan udledes generelle karakteristika og fælles-

træk blandt virksomheder og brancher mm. Undersøgelsen vil have fokus på nytteværdi og 

behovsdækning, ligesom begrebet "omverdenen", der er introduceret i problem-

formuleringen i afsnit 1.2, vil blive behandlet nærmere. Kapitlet vil blive afrundet med en 

afvejning af fordele og ulemper ved reglernes indførelse. 

2.2 Omverdenen 

Med omverdenen menes i denne afhandling "det danske samfund". Heri ligger ikke nogen 

afgrænsning i forhold til forskelligheden iblandt aktørerne eller deres interaktion med og 

tilknytning til samfundet. Fokus vil alene blive afgrænset til følgende to hovedgrupperinger, 

hvoraf sidstnævnte vil være den for afhandlingen væsentligste hovedgruppe: 

• "det offentlige" bestående af stat, regioner og kommuner samt offentlige styrelser, 

instanser, institutioner mv., der må kendetegnes som værende en del af den offentlige 

sektor, og 

• "det private erhvervsliv" bestående af erhvervsvirksomheder, fonde, foreninger og 

andre selvejende institutioner, sammenslutninger, Ngo'er mv., herunder virksomheder 

med "det offentlige" som medejer, og som alle er kendetegnet ved ikke at være en del 

af den offentlige sektor. 

 

I det følgende bruges de to grupper alene under betegnelserne "det offentlige" og "det 

private". Det private er endvidere nærmere behandlet i afsnit 2.4 nedenfor. 

2.3 Nytteværdi 

2.3.1 Definition på nytteværdi 

Begrebet nytteværdi er anvendt ud fra teorien om Pareto-kriteriumet19 tilpasset denne 

afhandling. Dette Pareto-kriterium angiver en tilstand (optimum), hvor det ikke er muligt at 

                                                 
19 Jf. "Velfærd og Marked", af Jørn Henrik Petersen, 1. udgave, 2. oplag udgivet i 1999 af forfatteren og 
Odense Universitetsforlag, kapitel I og II. 
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stille nogen bedre uden samtidigt at stille andre ringere. Det vil her i afhandlingen sige en 

situation, hvor summen af de forskellige hensyn, som er kommet til udtryk i de forskellige 

bestemmelser i reglerne om virksomhedspant og ud fra den bagvedliggende offentlig debat 

og høring, giver de bedste rammer og betingelser for alle de involverede og berørte parter i 

omverdenen under ét, med det bedste økonomiske resultat til følge. Teorien skal ses i 

relation til et økonomisk kredsløb, som i denne afhandling kan illustreres som følgende: 

Figur 2 Økonomisk kredsløb 

 
Kilde: "Velfærd og Marked", af Jørn Henrik Petersen, 1. udgave, 2. oplag udgivet i 1999 af forfatteren og 

Odense Universitetsforlag, side 19 samt egen tilvirken. 
Anm.: I figuren er husholdningerne ifølge den originale figur erstattet af det offentlige, mens strømmene/ 

transaktionerne mellem det offentlige på den ene side og det private på den anden side er tilpasset i 
overensstemmelse med emnet i afhandlingen. 

 

På den ene side er det offentlige som én samlet enhed, der vedtager nye love (herunder 

lov om virksomhedspant20), udstikker bekendtgørelser, cirkulærer, anordninger og i et vist 

omfang fastsætter praksis mm. Herudover definerer det offentlige i et begrænset omfang 

de økonomiske rammer for det private og stiller i større eller mindre omfang samfundets 

fælles ressourcer til rådighed gennem finansloven. Formålet for det offentlige er at 

tilgodese alle parter (så vidt det er muligt) og ikke forskelsbehandle på en urimelig måde, 

hvilket vil sige, at alle i det private skal have lige vilkår (forudsætningen for en stærk og 

sund konkurrence). Endvidere skal dette ske gennem en ligelig/fair fordeling af økonomiske 

midler og ressourcer, således at udbyttet for samfundet målt på værdiskabelsen og 

overskuddet på de offentlige finanser (skatter og afgifter fratrukket ressourceindsatsen) 

bliver størst muligt.  

 
                                                 
20 Lov nr. 560 af 24. juni 2005. 
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På den anden side er det private, som til forskel fra det samlede offentlige er kendetegnet 

ved at bestå af mange forskelligartede deltagere, der alle forsøger at tilpasser sig regel-

sættet, de økonomiske rammer og de tilgængelige ressourcer på bedste vis. Herunder 

forsøger deltagerne til forskel fra det offentlige at udvikle nogle unikke kernekompetencer 

og fordele over for hinanden, som giver dem en økonomisk fordel samt mulighed for at 

overleve i en stærk konkurrence21. Formålet for deltagerne er at skabe værdi for interes-

senterne, herunder det omkringliggende samfund og det offentlige (stakeholder value). 

 

Teorien og modellen har dog et væsentligt dilemma. Således er vægtningen af, hvad der er 

værdi for den enkelte og alle under ét, forskellig fra aktør til aktør. Nogle aktører 

foretrækker færre regler frem for værdiskabelse, mens andre vil foretrække færre res-

sourcer for at slippe billigere i skat osv. Optimum ved måling af nytteværdien ved ind-

førelsen af reglerne om virksomhedspant forekommer derfor i denne afhandling i den 

situation, hvor indførelsen af reglerne sker inden for de eksisterende økonomiske rammer 

og ressourcer uden væsentligt tab af provenu fra skatter og afgifter, således at "værdi-

skabelsen" i figuren ovenfor er den eneste påvirkede variabel. Denne skal således udvikle 

sig positivt, førend der er tale om stigende samfundsmæssig nytte af reglerne om virksom-

hedspant under ét. 

 

Realismen ved måling af stigende eller faldende nytteværdi ud fra ovenstående teoretisk 

ræsonnement vurderes umiddelbar for muligt, idet flere af høringssvarene22 fra blandt 

andet Dansk Industri, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Dansk Handel og Service 

samt Håndværksrådet anfører, at reglerne er: 

• afbalancerede, 

• tager hensyn og imødekommer misbrug, 

• virker velovervejede, og 

• det bedste bud. 

 

Der forekommer selvfølgelig også negative udtalelser, vurderinger og holdninger til regler-

ne, men disse vurderes ikke at have væsentlig betydning for målingen af stigende eller 

faldende nytteværdi, men alene væsentligst i relation til den indbyrdes ressourcefordeling 

                                                 
21 Jf. "Contemporary strategy analysis - comcepts, techniques and applications", af Robert M. Grant, 4. ud-
gave, udgivet i 2002 af Blackwell Publishers Ltd., siderne 235 til 240, hvor forfatteren behandler begrebet 
"sustaining competitive advantages". 
22 Jf. analyse af høringssvarene ved bilag 2. 
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virksomhederne imellem (omfordeling af tab mellem sikrede og usikrede kreditorer)23, 

hvilket behandles overordnet i afsnit 2.4.2.2. 

2.3.2 Samfundsmæssig nytteværdi af virksomhedspant 

Som beskrevet i regeringsgrundlaget fra de seneste to folketingsvalg, februar 2005 og 

november 200724, er det regeringens hensigt, at Danmark skal være et førende viden- og 

iværksættersamfund. Endvidere skal innovationen have bedre rammer, ligesom det skal 

være lette at starte og drive virksomhed, herunder skal der ske forenkling og reduktion af 

virksomhedernes administrative byrder25. I hovedtræk kan de mange pæne ord i regerings-

grundlagene opdeles i to grupper: 

• En større mulighed for iværksætteri, innovation og finansiering ved fremmedkapital*,  

• En effektivisering af virksomhedsdriften ved at lette de administrative byrder. 

 

Herudover er der et væsentligt konkurrenceelement at spore. Øget iværksætteri, forskning 

og udvikling samt effektivisering vil skabe øget konkurrence, hvor det kun er den stærkeste, 

som overlever26. Øget konkurrence vil endvidere medføre værdi for samfundet i form af 

sparede ressourcer uden en forringelse af værdiskabelsen (effektiviseringer), eller en øget 

værdiskabelse uden en tilførsel af flere ressourcer (produktivitetsforbedringer). 

 

Med reglerne for virksomhedspant kan det overordnet argumenteres, at der i begge 

gruppers tilfælde er tale om et step i den rigtige retning. Således vil en mulighed for at 

finansiere små iværksættervirksomheder samt videnstunge virksomheder med fremmed-

kapital være større, da virksomhederne kan give pant i deres idé mm. (fx i form af pant i 

varemærker, goodwill opstået efter omdannelse af personlige virksomheder til kapital-

selskab, egne oparbejdede udviklingsprojekter mv.). Dette afhænger selvfølgelig af, hvor 

god idéen er, om den kan omsættes, og om tilliden til idéejeren og projektet i sin helhed er 

til stede. 

 

Kritikere vil kunne argumentere, at muligheden for at give pant i immaterielle aktiver mere 

eller mindre eksisterer i dag, jf. kapitlerne 3 og 4 herfor. Endvidere vil reglerne om virksom-

                                                 
23 Jf. høringssvarene analyseret ved bilag 2. 
24 Jf. Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk, Regeringsgrundlag fra februar 2005, side 2, og november 
2007, siderne 36 til 38. 
25 Jf. endvidere AMVAB-målingerne på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, www.eogs.dk  
26 Jf. "Contemporary strategy analysis - comcepts, techniques and applications", af Robert M. Grant, 4. ud-
gave, udgivet i 2002 af Blackwell Publishers Ltd., side 227. 
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hedspant øge risikoen for, at idéer, som ikke medfører nogen gevinst eller forbedring og 

dermed ingen værdiforøgelse for omverdenen, vil blive afprøvet i virksomhederne. Dette 

kan delvist sammenlignes med "dot-com-feberen" i 1990'erne, hvor virksomheder inden for 

IT-branchen alene på baggrund af deres navn fik kapital stillet til rådighed uagtet, at mange 

af disse virksomheder egentlig ikke tjente penge på deres vare eller ydelse eller stod til at 

tjene penge herpå inden for en overkommelig fremtid.27 

 

Af administrative lettelser kan nævnes, at det for låntager og pantsætter, såvel som 

långiver og panthaver, kan være mere enkelt at håndtere et virksomhedspant frem for 

individuelt pantsatte aktiver, jf. nærmere herom i afsnit 3.4.4. Denne administrative lettelse 

kan i tilfælde blive opvejet af en stigende byrde for panthaver ved overvågning af pantet, 

samt af en stigende byrde for pantsætter ved rapportering om udviklingen i pantets værdi, 

jf. ligeledes afsnit 3.4.4 herfor. 

2.4 Aktører i det private 

Med udgangspunkt i figur 2 på side 15 er det private kendetegnet ved at bestå af mange 

forskelligartede aktører, hvor der i denne afhandling fokuseres på erhvervsvirksomhederne 

med profit for øje28 og deres interessenter. 

2.4.1 Erhvervsvirksomheder 

Ved undersøgelse af erhvervsvirksomhedernes art og karakteristika er der i denne afhand-

ling lagt vægt på følgende tre forhold: Ejerskab og finansieringsform, aktivernes sammen-

sætning samt fællestræk i forskellige brancher. 

2.4.1.1 Ejerskab og finansieringsform 

Som argumenteret i afsnit 2.3.2, har kapitalfremskaffelsen væsentlig betydning for, hvorvidt 

en idé kan afprøves i praksis eller ej. I tilfældet, hvor idèejeren ikke selv har den fornødne 

formue og derfor ikke kan stille med tilstrækkelig kapital til at afprøve eller udvikle idéen, vil 

der opstå behov for ekstern finansiering, fx i form af låneoptagelse i et pengeinstitut. Ved 

optagelse af lån er der en risiko for, at lånet ikke efterfølgende bliver betalt tilbage29, fx hvor 

idéen ikke kaster nogen værdi af sig eller ikke kan færdigudvikles. Hvis lånet således er 

optaget i personligt regi hæfter idèejeren med hele sin personlige formue, hvorfor der er 

                                                 
27 Der er et utal af kilder, som beskriver dette som "IT-boblen", som bekendt sprang. Derfor ingen nærmere 
kildehenvisning. 
28 Jf. endvidere definitionen af erhvervsdrivende virksomheder i afsnit 4.2.1.1. 
29 For en nærmere definition af risikoen henvises til afsnit 3.4.1. 
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risiko for personlig konkurs. For at begrænse denne risiko - set ud fra ejers synspunkt - vil 

afprøvningen af idéen og hermed optagelsen af lån være hensigtsmæssig i selskabsform 

(kapitalselskab), hvor netop idèejerens risiko er begrænset til den i selskabet indskudte 

kapital (selskabskapitalen30). Dette betyder dog, at hvis selskabet går konkurs, så tilfalder 

rettighederne til idéen alt andet lige långiveren og evt. øvrige kreditorer, jf. KL § 32. Risiko-

begrænsningen for idèejeren har herudover væsentlig betydning for selskabets låne-

muligheder og omkostningerne forbundet hermed i form af renter. Således vil långiver alt 

andet lige vil være tilbageholden med at yde lån, som ikke kan sikres i form af fx pant. 

Ligesom et usikret lån vil forrentes højere end et sikret lån, jf. endvidere afsnit 3.4.1 herfor. 

Figur 3 Forholdet mellem egen- og fremmedkapital 

 
Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Med aktiver er der i figuren tale om ubehæftede aktiver (nettoaktiver). Deres art, beskaffenhed og 

prisfølsomhed er i figuren forudsat til at være homogen. Herudover tager figuren ikke højde for andre 
væsentlige forhold såsom tilbagebetalingshorisont og going concern. 

 

Med figuren er det søgt illustreret, at værdien af virksomhedens aktiver og muligheden for 

at stille sikkerhed heri i form af pant har væsentlig betydning for forholdet mellem egen- og 

fremmedkapital. Således vil virksomheder med få aktiver og ringe mulighed for at stille 
                                                 
30 Min. 500 tkr. i aktieselskaber, jf. ASL § 1, stk. 3, og 125 tkr. i anpartsselskabsloven, jf. APSL § 1, stk. 3. 
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sikkerhed heri alt andet lige have en dårlig forhandlerposition i forbindelse med frem-

skaffelsen af fremmedkapital samt prisen herpå i form af rente. Forhandlerpositionen og 

omfanget af fremmedkapital vil alt andet lige stige med værdien af aktiverne og muligheden 

for at stille sikkerhed heri. Virksomheder, hvor en stor del af kapitalen skal hentes hos 

ejerne, vil således være afhængig af antallet af ejere og deres disponible formuer. Få ejere 

med en lille disponibel formue vil besværliggøre og måske helt umuliggøre virksomheden 

og dermed afprøvning og udvikling af idéer. Omvendt kan det være et problem at skaffe 

kapital fra mange ejere, da en lav ejerandel alt andet lige betyder mindre kontrol med 

virksomheden og den i virksomheden investerede kapital. 

2.4.1.2 Aktivernes sammensætning 

Som det fremgår af figur 3 på side 19 og diskussionerne i afsnit 2.4.1.1, har omfanget af 

virksomhedernes aktiver betydning for fremskaffelsen af fremmedkapital. I tabellen neden-

for er anført virksomhedernes samlede aktiver samt grupper af aktiver over en periode, og 

som kan omfattes af et virksomhedspant. 

Tabel 1 Udvalgt regnskabsstatistik for virksomheder 

Årstal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Immaterielle 
anlægsaktiver 
(mia. kr.) 51 48 51 91 63 76 
Varelagre 
(mia. kr.) 209 189 184 189 202 218 
Tilgodehavender 
fra salg 
(mia. kr.) 268 265 254 285 327 366 
Aktiver, der kan 
omfattes af et 
virksomhedspant 
(mia. kr.) 528 502 489 565 592 660 
Aktiver i alt 
(mia. kr.) 2.337 2.294 2.304 2.623 2.869 3.233 
Aktivers, der kan 
omfattes af et 
virksomhedspant, 
andel af de samlede 
aktiver i alt i 
virksomhederne (%) 23% 22% 21% 22% 21% 20% 

Kilde: Danmarks Statistik (regnskabsstatistik 2001 - 2006, private byerhverv) 
Anm.: Data er ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne, jernbane- og busdrift, penge-

institutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration. Varelagre er inkl. værdien af 
igangværende arbejder. 

 

Arten af virksomhedens aktiver har en betydning, idet aktiver og grupper heraf har 

forskellige karakteristika tilknyttet, som samlet kommer til udtryk i aktivernes værdiansæt-

telse og usikkerheden forbundet hermed. Værdiansættelsen og usikkerheden hermed har 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud. studiet  af Thomas S. Prebendorf 
Juridisk Institut  1. august 2008 
__________________________________________________________________________ 

 21 

betydning for belåningsprocenten på de pågældende aktiver.31 Således vil en stor usikker-

hed om værdiansættelsen af aktivet eller gruppen heraf typisk medføre en lavere be-

låningsprocent ligesom en urealistisk høj værdiansættelsen. 

 

Immaterielle anlægsaktiver er typisk kendetegnet ved at være langsomt omsættelige, 

hvorfor værdiansættelse primært sker ud fra beregningsmetodikker frem for pris i handel og 

vandel, jf. ÅRL §§ 40 til 43a samt IAS 38. Ofte er dette også gældende for materielle 

anlægsaktiver. Endvidere er det i henhold til ÅRL § 33, stk. 1 forbudt at indregne internt 

oparbejdede immaterielle anlægsaktiver, på nær udviklingsprojekter, ligesom immaterielle 

anlægsaktiver i henhold til ÅRL § 41, stk. 1 ikke kan opskrives til højere værdi, hvor 

dagsværdien måtte antages højere end den bogførte værdi. Således fremgår nogle im-

materielle anlægsaktiver ikke af tabellen ovenfor eller med lavere værdi end dagsværdien, 

hvilket reducerer muligheden for virksomhedspant og dermed fremmedfinansiering. 

Herudover er der eksempler på valgfrihed og skønsmæssige vurderinger i regnskabs-

lovgivningen, hvilket betyder, at virksomheder i situationer kan omkostningsføre udviklings-

projekter og udviklingsomkostninger, hvorfor de heller ikke fremgår af tabellen ovenfor. 

 

Varebeholdninger er i modsætning til anlægsaktiver oftest hurtigere at omsætte, hvorfor 

værdiansættelsen begrænses til en vurdering af beholdningernes kurans, teknologiske 

forældelse samt variation i markedspriser (fx fødevarer, metaller, olie m.fl.). Herudover kan 

varebeholdninger vælges opskrevet til genanskaffelsesværdi, hvor denne måtte være 

højere end den bogførte værdi, jf. ÅRL § 46, stk. 1. Da dette alene er en tilvalgsmulighed, 

er det langtfra sikkert, at varebeholdninger i tabellen ovenfor er udtryk herfor. 

 

Tilgodehavender* er på tilsvarende vis som varebeholdninger hurtigere at omsætte, hvorfor 

værdiansættelsen begrænses til en vurdering af debitorernes dubiøsitet, herunder evnen 

såvel som viljen til at betale. 

2.4.1.3 Brancher 

Som diskuteret i forrige afsnit, har værdien af selskabets aktiver betydning for finansiering 

ved fremmedkapital. Som det fremgår af figuren nedenfor er sammensætningen af aktiver 

forskellig fra branche til branche. 

 

                                                 
31 Jf. endvidere vurderingen af belåningsprocenten i Betænkningen, siderne 236 til 239. 
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Figur 4 Aktiver, som kan indgå i virksomhedspant, og deres andel af de samlede aktiver 

0

50

100

150

200

250

300

U
dl

ej
ni

ng
 o

g
ej

en
do

m
sf

or
m

id
lin

g
R

ås
to

fu
dv

in
di

ng
H

ot
el

- o
g

re
st

au
ra

tio
ns

vi
rk

so
m

he
d

M
ed

ic
in

al
in

du
st

ri

Fo
rr

et
ni

ng
ss

er
vi

ce
 m

v.
P

os
t o

g
te

le
vi

rk
so

m
he

de
r

Tr
an

sp
or

tv
irk

so
m

he
de

r
N

æ
rin

gs
- o

g
ny

de
ls

es
m

id
de

lin
du

st
ri

S
te

n-
, l

er
- o

g 
gl

as
in

du
st

ri
M

in
er

al
ol

ie
-, 

gu
m

m
i- 

og
pl

as
tin

du
st

ri 
sa

m
t

Tr
æ

- 
og

 p
ap

iri
nd

us
tri

M
øb

el
in

du
st

ri,
fre

m
st

ill
in

g 
af

 IT
- o

g
Je

rn
- o

g 
m

et
al

in
du

st
ri

Te
ks

til
-,

 b
ek

læ
dn

in
g-

 o
g

læ
de

rin
du

st
ri

D
et

ai
lh

an
de

l (
fø

de
va

re
r,

te
ks

til
, b

ol
ig

 m
.fl

.)
E

ng
ro

sv
irk

so
m

he
de

r
D

ag
bl

ad
s-

 o
g

fo
rla

gs
vi

rk
so

m
he

d 
sa

m
t

B
yg

ge
- o

g
an

læ
gs

vi
rk

so
m

he
d

B
yg

ni
ng

 a
f s

ki
be

 o
g

fre
m

st
ill

in
g 

af
 ø

vr
ig

e
H

an
de

l m
ed

 b
ile

r,
re

pa
ra

tio
ne

r o
g

M
ia

. k
r.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

 
Kilde: Danmarks Statistik (regnskabsstatistik 2006, private byerhverv) 
Anm.: Data er ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne, jernbane- og busdrift, penge-

institutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration. Herudover er likvide midler, 
som ikke kan indgå i virksomhedspantet, jf. afsnit 4.3.2, ikke fratrukket i opgørelsen af omsætnings-
aktiver. Andelen af immaterielle anlægsaktiver udgør en meget begrænset del af aktiverne, mens 
varelagre og tilgodehavender udgør en væsentlig del af aktiverne, jf. tabel 1 på side 20. 

 

I figuren ovenfor er værdien af virksomhedernes immaterielle anlægsaktiver og omsæt-

ningsaktiver i forskellige brancher illustreret ved søjler, mens deres andel af de samlede 

aktiver er angivet i grafen. Som det fremgår af figuren, er det specielt bilforhandlere, bygge-

sektoren, detail- og engroshandlerne samt fremstillingsindustrien, som har en høj andel af 

aktiver (> 50 %), der kan indgå i et virksomhedspant. Herudover er det udlejningsvirksom-

heder, servicevirksomheder (liberale erhverv) og transportvirksomheder, der - foruden en 

grosvirksomheder - har en stor aktivmasse, som kan indgå i et virksomhedspant. 

 

Branchen for forretningsservice er karakteriseret ved, at tilgodehavender fra salg samt 

uafsluttede og ej fakturerede arbejder udgør omkring 98 % af omsætningsaktiverne. I bran-

chen for engrosvirksomheder er andelen omkring 74 %, mens den i branchen for specielt 

bilforhandlere er nærmere 50 %.32 Det vil sige, at andelen af varelagre udgør en stigende 

andel af de samlede omsætningsaktiver i engrosvirksomheder og bilforhandlere. De eneste 

brancher med en relativ høj andel af immaterielle anlægsaktiver målt på gennemsnittet er 

inden for post- og televirksomheder, møbelindustri, fremstilling af IT- og teleudstyr, 

                                                 
32 Opgjort på baggrund af en opsplitning af søjlerne i figur 4 i grupper af aktiver, jf. tabel 1 på side 20. 
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medicinsk udstyr mv. samt dagblads- og forlagsvirksomheder, hvor andelen af immaterielle 

anlægsaktiver ud af de samlede anlægsaktiver ligger lige over 10 %. Dog er andelen heraf 

af de samlede aktiver forsat begrænset. 

2.4.2 Interessentanalyse 

I interessentanalysen lægges vægt på virksomhedens interessenter med undtagelse af det 

offentlige og evt. koncernforbundne interessenter33 samt deres indbyrdes forhold. 

2.4.2.1 Virksomhedernes interessenter 

Med udgangspunkt i en erhvervsvirksomheds årsrapport kan en række af virksomhedens 

væsentligste interessenter i form af handelspartnere identificeres. For at sikre en så fuld-

stændig identifikation af så mange handelspartnere som muligt, tages udgangspunkt i bilag 

2 til årsregnskabsloven34 (skemaer for balancer og resultatopgørelser): 

• Leverandører (af produktionsapparat - maskinelt udstyr og knowhow - samt ressourcer 

til brug i produktionen af virksomhedens varer og ydelser foruden handelsvarer) 

• Kunder til og forbrugere af virksomhedens varer og ydelser 

• Samarbejdspartnere (herunder ved udvikling af nye varer, ydelser og produktions-

teknologi samt ved arbejde med fælles projekter og outsourcede funktioner) 

• Ejere og ledelse, som i teorien er forskellige partere, men som er sammenfaldende i 

ejerledet virksomheder 

• Långivere (finansielle institutioner og kreditinstitutter m.fl.) 

• Medarbejdere og deres fagforeninger. 

 

Herudover er virksomhedens konkurrenter, brancheforening og arbejdsgiverforening samt 

interesseforeninger i øvrigt også en del af interessenterne. Kendetegnet ved virksomhed-

ens interessenter - interne såvel som eksterne - er, at de alle bidrager til virksomheden og 

modtager belønning (typisk vederlag) herfor35. Bidrag såvel som belønning er ikke altid 

varer, ydelser eller vederlag i form penge. Det kan også være ressourcer, knowhow, 

informationer, retningslinier, vejledning, krav mm. 

                                                 
33 Koncernforbundne interessenter er mindre relevant som følge af forbudet mod virksomhedspant til nært-
stående, jf. afsnit 4.2.1.2. 
34 Lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, senest ændret ved lov nr. 468 af 17. juni 2008. 
35 Jf. "Virksomhedsøkonomi & beslutningsanalyse", af Preben Melander & Ove Hedegaard, 2. udgave, 1. op-
lag, udgivet i 1998 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 26 og 27. 
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2.4.2.2 Forholdet virksomhederne og deres interessenter imellem 

Ved vurdering af forholdet mellem virksomhederne og deres interessenter fokuseres på 

deres indbyrdes styrkeforhold, omfanget og graden af deres samhandel samt muligheden 

for at foretage til- og fravalg heraf. 

Tabel 2 Styrkeforholdet til leverandører 

Mange små Få store 
I de virksomheder, hvor leverandørerne er 
forholdsvis små og mange samt konkur-
rerer indbyrdes om at levere til virksom-
heden, vil styrken klart ligge hos virksom-
hederne. Ændrede forudsætninger for 
samhandelen, herunder leverandørens 
risiko for tab ved salg på kredit som følge 
af etableringen af et virksomhedspant, vil 
som oftest være til ulempe for leverandør-
erne. Af hensyn til deres ønske om at 
bevare samhandlen med virksomheden, 
må leverandørerne derfor se sig nød-
tvunget til at acceptere risikoen og måske 
uden at få et risikotillæg herfor (fx forhøjet 
pris eller rente på leverandørkreditten). 
Dette kunne meget vel tænkes at være 
tilfældet i engrosbranchen. 

Omvendt forholder det sig, hvor leverandørerne hovedsageligt 
sammensætter sig af enten én hovedleverandør eller få store 
leverandører. Dette er fx tilfældet inden for bilbranchen36 (for-
handlere af nye biler) og guldsmedebranchen (guldsmedebutik-
ker)37. I disse tilfælde må det antages, at leverandøren eller de 
få store leverandører har den stærkeste forhandlerposition, og 
nødvendigvis ikke vil acceptere forringelser af samhandels-
vilkårene, herunder risiko for tab ved salg på kredit. Med mindre 
det er hovedleverandøren, som bliver panthaver ved etablering 
af et virksomhedspant, vil hovedleverandøren eller de få store 
leverandører kunne tænkes at afkræve virksomheden kontant 
betaling eller endda forudbetaling for levering. Således vil virk-
somheder med en svag forhandlerposition kunne risikere et 
stigende behov for finansiering som følge af den kortere kredittid 
hos leverandørerne. En modsatrettet effekt hertil kunne være 
kontant- eller betalingsrabatter som følge af en hurtigere be-
taling. Disse rabatter vil skulle sammenholdes med stigende 
renteomkostninger fx ved træk på virksomhedens kassekredit. 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Vægtningen af felternes størrelse er uden betydning. 

Tabel 3 Styrkeforholdet til långivere 

Lavkonjunktur/ 
svag konkurrence på pengemarkedet 

Højkonjunktur/ 
stærk konkurrence på pengemarkedet 

Udgangspunktet er næsten altid, at det er långiveren, 
som har den stærkeste forhandlerposition. Virksom-
heden er derfor nødsaget til, at afdække långivers 
krav og behov forud for opfyldelse af egne behov. 
Således stilles der sikkerhed for lånet eller på anden 
vis fremlægges dokumentation for, at lånet kan og vil 
blive betalt tilbage over en periode, førend lånet be-
vilges og udbetales. Med indførelsen af muligheden 
for virksomhedspant er endvidere indført muligheden 
for, at långivere med en stærk forhandlerposition har 
kunnet afkræve sikkerhed for usikret gæld. Det vil 
sige, at de siden reglernes indførelse etablerede 
virksomhedspant, jf. kapitel 5, kan skyldes pres fra 
långivers side, og dermed ikke et udtryk for ønsket 
om at opnå rentebesparelser eller yderligere finan-
siering. I dette tilfælde skabes ikke værdi for 
omverdenen, jf. figur 2 på side 15. 

Erhvervslivet har i store træk siden 2000 og til nu 
oplevet en stor velvilje fra bankernes side til at låne 
penge ud, renten har været lav og væksten samt 
værdiskabelsen har været høj i det meste af verden-
en, jf. kapitel 5. Derfor har virksomhederne haft rige 
muligheder for, at opnå risikovillig fremmedkapital fra 
flere sider. Hvor virksomhederne har en stærk for-
handlerposition eller har opnået en karakter af at 
være en "god betaler og kunde"38, og hvor virksom-
heden viser evne og villighed til at betale tilbage på 
lånet i henhold til aftalte betingelser og i øvrigt en god 
forretning for långiver, vil muligheden i teorien være, 
at långiver vil være villig til at indgå nye og måske 
mere risikable forretninger med virksomheden. 

Kilde: Egen tilvirken. 

                                                 
36 Jf. Betænkningen, side 114, hvor henvendelse fra Dansk Automobilforhandler Forening er omtalt. 
37 Jf. bilag 11 til lovforslag L 162 omfattende materiale modtaget i forbindelse med Guldsmedebranchens 
Leverandørforings foretræde for Retsudvalget den 2. juni 2005. 
38 Hermed menes, at virksomheden betaler det aftalte beløb i rette tid over en længere periode, hvorved et 
tillidsforhold opbygges mellem virksomheden og långiver. 
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Tabel 4 Styrkeforholdet til kunder og forbrugere 

Prisfølsom og/eller homogen vare samt ydelse 
foruden stor grad af substitution 

Mærkevarer samt højkvalitetsydelser med høj 
grad af præferencer 

Forholdet til kunderne og forbrugerne kan på nogen-
lunde samme vis beskrives som forholdet til leveran-
dørerne, dog således at der ses bort fra privatfor-
brugere, da det i denne afhandling forudsættes, at 
privatforbrugerne vil være mere eller mindre upåvirket 
af etableringen af et virksomhedspant. Forholdet kan 
måske og i særlige tilfælde komme ind i privatfor-
brugernes overvejelser, fx hvis der er tale om en 
væsentlig investering såsom nybyggeri af en privat-
bolig, hvilket dog ikke behandles denne afhandling. 
Er virksomheden en blandt mange og små leveran-
dører til sine kunder og forbrugere, er forhandler-
positionen svag. Ligeledes er tilfældet, hvor varen 
eller ydelsen enten er meget prisfølsom eller homo-
gen (genusvare), og derfor vil være let at erstatte. 

Herudover kan kunderne og forbrugernes præfe-
rencer for varen eller ydelsen også have en betyd-
ning. Dette vil forekomme i situationer, hvor kunden 
og forbrugerens overvejelser ved valg af leverandør 
er påvirket af faktorer som forsyningssikkerhed, 
produktansvar, kvalitet mv. frem for, hvorvidt der er 
etableret virksomhedspant eller ej. Således vil 
etableringen af virksomhedspant alene være interes-
sant for kunden og forbrugeren, hvor der opstår en 
situation med likviditetsmangel med risiko for be-
talingsstandsning og efterfølgende konkurs, hvilket 
igen medfører en risiko for leveringsstop. 

Signalværdi i øvrigt 
Til forskel fra virksomhedspant skal virksomheder, der anvender factoring, give sine kunder direkte besked 
om, at fordringen* sælges eller pantsættes (denuntiation)39. Dette kan i situationer måske opfattes negativt 
hos kunderne eller omverden generelt, og især hvor relationerne virksomhederne og kunderne imellem byg-
ger på tillid. Som eksempler kan nævnes revisorer, advokater og andre rådgivere. Dilemmaet kan illustreres i 
en situation, hvor en revisor afgiver en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger og 
derfor er enig med virksomhedens ledelse i, at virksomheden er med fortsat drift for øje (going concern), for 
derefter at sælge fordringen (tilgodehavende honorar) til et factoringselskab. Det samme kan siges i situa-
tionen, hvor en advokat bidrager i det juridiske arbejde med at rekonstruere et selskab i økonomiske 
problemer, for derefter at sælge fordringen til et factoringselskab. Man vil her kunne tale om tillidsbrud40. 

Kilde: Egen tilvirken. 

Tabel 5 Styrkeforholdet til ledelse og medarbejdere 

Ejer(ne) Ledelse/medarbejdere 
Ejer(ne) vurderes uden betydning, 
idet egenkapitalen i tilfælde af kon-
kurs først dækkes, når samtlige 
kreditorer i boet har fået fuld dækning 
for deres krav, jf. konkursordenen 
(kapitel 10 i konkursloven).41 Det kan 
derfor påstås, at ejer(ne) hverken 
stilles bedre eller dårligere ved etab-
lering af virksomhedspant, jf. dog 
kapitel 5. Det kan imidlertid argumen-
teres, at ejerledet virksomheder har 
interesse i at etablere virksomheds-
pant, hvor likviditeten er presset, for 
at sikre virksomhedens overlevelse 
og dermed ejerens levebrød i 
fremtiden. 

Forholdet til ledelse og medarbejdere vurderes under ét som ansatte i 
virksomheden. Deres forhandlingsposition vurderes umiddelbart som 
dårlig. Med andre ord antages den for ikke eksisterende. Dette skyl-
des, at ansatte er ufrivillige kreditorer, som alene bliver regnskabs-
mæssige kreditorer, hvis virksomheden stopper sine lønudbetalinger 
eller på anden vis skylder medarbejderne penge (fx overarbejde, 
ferie, pension mv.). Endvidere er ansatte i større eller mindre omfang 
også dækket ind af Lønmodtagernes Garantifond, der dog pr. defini-
tion vil være negativt indstillet over for etablering af virksomhedspant, 
idet de således vil stå til at modtage et mindre provenu i en situation 
med betalingsstandsnings og efterfølgende konkurs42. Da de imidler-
tid ikke er kreditorer på forhånd, men først i betalingsstandsnings- og 
konkurssituationer, vil deres forhandlerposition ligeledes være ikke 
eksisterende. Denne manglende eller meget ringe forhandlings-
position søges derfor påvirket gennem de ansattes fagforeninger og 
lignende sammenslutninger samt interessegrupper. De antages i 
større omfang alene at kunne påvirke lovgivningen igennem hørings-
runder i forbindelse med behandling af nye lovforslag. 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Vægtningen af felternes størrelse er uden betydning. 

                                                 
39 Jf. nærmere herom i kapitel 3. 
40 Dette skal forstås således, at revisors erklæring og advokatens arbejde i tredjemands øjne får mindre rele-
vans og betydning i beslutningsprocessen. 
41 Der ses bort fra, at en hel eller delvis dækning af ejernes kapitalindskud reelt kan betyde, at konkursbehand-
lingen ikke burde være indledt som følge af svigende forudsætninger. 
42 Jf. Betænkningen, siderne 243 til 249. 
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Tabel 6 Styrkeforholdet til samarbejdspartnere 

Forholdet til samarbejdspartnere afhænger af, om der overvejende er tale om et kunde- eller leverandør-
lignende forhold, hvortil der henvises til tabel 2 og 4 ovenfor. Af væsentligst betydning for forhandlerpositionen 
er, hvorledes samarbejdspartneren vurderer etableringen af virksomhedspantet. I situationer, hvor sam-
arbejdspartneren tolker etableringen af et virksomhedspant som udtryk for en presset situation for virksom-
heden rent finansieringsmæssigt, kan det resultere i, at samarbejdspartneren fravælger det fælles projekt som 
følge af en manglende tro på, at projektet kan gennemføres og resultere i en økonomisk gevinst for sam-
arbejdspartneren. Anderledes kunne det tænkes at forholde sig, hvor samarbejdsprojektet allerede må be-
tegnes som risikobetonet, hvorfor etableringen af virksomhedspant ikke har primær betydning. Herudover vil 
en forholdsmæssig vigtig og/eller væsentlig (stor) samarbejdspartner kunne tænke sig at modsætte sig stiftel-
sen af virksomhedspantet hos den lille samarbejdspartner. 

Kilde: Egen tilvirken. 

2.5 Fordele og ulemper 

I det følgende er de påståede og argumenterede påvirkninger i form af fordele og ulemper 

for omverden opdelt ud fra følgende fire faktorer: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Opdelingen er sket ud fra en vurdering af den konkrete fordel eller ulempes overvejende 

tilknytning til en af de fire faktorer, idet alle påvirkninger kan argumenteres for at tilhøre én 

eller flere af faktorerne. 

Tabel 7 Styrker og svagheder 

Styrker Svagheder 
En væsentligst styrke er en øget konkurrence, mens 
de påståede forenklinger af de administrative byrder 
først kan vurderes i kapitel 3, hvor en mere dybde-
gående undersøgelse af de administrative byrder og 
forhold foretages. Herudover styrkes virksomheder 
med én eller få ejere uden den fornødne private 
formue i forhandlerpositionen, når der skal skaffes 
fremmedkapital til afprøvning af en idé. Dette skyldes, 
at låntager kan stille sikkerhed for gælden i form af et 
virksomhedspant, hvorfor långiver alt andet lige vil 
være mere villig til at yde lån. Værdien af denne styr-
ke vurderes dog meget begrænset i forhold til nystift-
ede virksomheder, idet disse virksomheders aktiver 
ofte er afgrænset til idéen, som repræsenterer en 
begrænset regnskabsmæssig værdi eller slet ingen, 
jf. tabel 1 på side 20.43 Således er det reelt kun de 
etablerede virksomheder med udviklingsprojekter, 
som er valgt indregnet i balancen under anlægs-
aktiver, og store kapitalbindinger i varelagre og 
tilgodehavender, som styrkes mest med reglerne om 
virksomhedspant i relation til fremskaffelse af 
fremmedkapital til finansiering af fx udviklingsarbejder 
eller fremtidig vækst og dermed stigende kapital-
bindinger. En egentlig støtteordning til iværksættere 
kan reglerne om virksomhedspant derfor ikke karak-
teriseres som på baggrund af undersøgelserne i 
denne afhandling, ligesom innovationen heller ikke 
må vurderes for styrket væsentligt. 

Hvorvidt reglerne om virksomhedspant øger pant-
havers behov for ressourcer til øget kontrol og over-
vågning af pantet og pantsætters ressourcer til at 
udarbejde rapporteringer til panthaver om udvikling i 
pantets værdi kan først vurderes i kapitel 3, hvor en 
mere dybdegående undersøgelse af de administra-
tive byrder og forhold foretages. Ved etablering af et 
virksomhedspant må pantsætters usikrede kreditorer 
se sig nødsaget til påtage sig en forøget risiko for tab, 
hvis ikke de har en stærk forhandlerposition fx ved at 
være hovedleverandør. Endvidere vil leverandører 
generelt skulle tage højde for etablerede virksom-
hedspant ved kreditvurdering af fremtidige kunder, 
ligesom kreditvurdering af eksisterende kunder skal 
opdateres ved etablering af virksomhedspant hos 
disse. Denne kreditvurdering vil tillige skulle re-
vurderes periodisk, idet pantet er flydende og derfor 
løbende ændres, jf. tabel 11 på side 44. Hvis usik-
rede kreditorers forhandlerposition er stærk, vil oven-
stående vurdering dog fortsat skulle foretages, lige-
som handels- og i særdeleshed betalingsbetingel-
serne skal justeres i henhold til den ændrede risiko-
profil. Dette kan således føre til, at usikrede kreditorer 
bliver nødt til at have forskellige handels- og be-
talingsbetingelser foruden kontant- og betalings-
rabatter, der samlet medfører øget administration* til 
håndtering samt løbende vurdering heraf. 

Kilde: Egen tilvirken. 

                                                 
43 Andelen af de immaterielle anlægsaktiver i forhold til aktiver i alt, som kan omfattes af et virksomhedspant, 
ligger på niveauet 10 %. 
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Tabel 8 Muligheder og trusler 

Muligheder Trusler 
På grund af den tvivlsomme styrkelse af 
iværksættere og innovationen i sin helhed, 
ses ikke umiddelbart nogen muligheder 
for forskning og udvikling ud over i vel-
etablerede virksomheder med indførelsen 
af reglerne om virksomhedspant. Mulig-
heden for at skabe nye og værdiskabende 
teknologier, processer, varer, ydelser mv. 
ses derfor meget begrænset. En af de 
væsentlige muligheder ved etablering af 
virksomhedspant er, at långivere kan sikre 
sine fordringer bedre. Herunder vil der 
forekomme situationer, hvor långivere 
med en stærk forhandlerposition kan 
kræve etablering af et virksomhedspant 
for at opnå sikring i ellers usikrede for-
dringer fx en usikret kassekredit i et 
pengeinstitut. Denne transaktion er dog i 
sig selv ikke værdiskabende for om-
verden.44 Men da pengeinstitutter i mindre 
omfang med sikrede lån end med usik-
rede lån skal foretage kapitaldækning for 
udlånet45, vil det i teorien betyde, at 
pengeinstitutterne frigør kapital, som 
derved kan udlånes til anden side. Denne 
overskudslikviditet bør alt andet lige 
medføre, at andre virksomheders låne-
vilkår forbedres (fx gennem lavere rente 
på grund af stigende pengeudbud og 
stigende konkurrence mellem finansielle 
långivere), hvilket vil påvirke investerings-
niveauet positivt (fx må det forventes at 
flere investeringer sættes i gang ved fald-
ende rente). Forudsat en høj succesrate 
for investeringerne, vil dette i stedet være 
værdiskabende for samfundet, jf. figur 2 
på side 15. Herudover er der mulighed for, 
at leverandører i stigende omfang kan 
opnå sikkerhed for betaling, hvor etable-
ring af virksomhedspantet sker med 
leverandøren som panthaver. 

Til forskel fra aktiver såsom inventar, biler, tilgodehavender, 
varebeholdninger mv. er idéer ualmindelige svære at måle, 
kvantificere og vurdere. Således beror målingen af goodwill, 
varemærker, egne oparbejdede udviklingsprojekter og øvrige 
immaterielle anlægsaktiver mere på subjektive forhold end 
objektive såsom markedspriser fastsat på varebørsen mv. Ofte 
beror disse målinger på en "impairment test" af aktivets værdi 
eller rettere, om der er et behov for at foretage en nedskrivning 
af aktivets værdi, som på tidspunktet for første indregning i 
regnskabet er kostpris46. Testen, der tager udgangspunkt i en 
gennemgang af en række indikationer på værdiforringelse, 
indeholder to overordnede variabler: Forventede fremtidige 
pengestrømme fra aktivet eller gruppen af aktiver og en rente 
ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Da penge-
strømmene er skøn og varierer fra aktiv til aktiv, og renten er 
forskellige fra virksomhed til virksomhed, kan det være svært for 
andre end virksomhedens ledelse at afprøve rigtigheden af 
målingen. Således vil en vurdering af sikkerheden ved etablering 
af nye lån, herunder i særdeleshed ved stiftelse af en ny virk-
somhed, kunne komme til at bestå af andre forhold end værdien 
af aktivet bag pantet. Disse forhold vil oftest bero på en generel 
vurdering af tilliden til virksomhedens ledelse. Der er derfor risiko 
for, at ledelsen fremlægger og sælger en dårlig og dermed 
tabsgivende idé over for långiver og panthaver som en god idé 
med store gevinstpotentialer, og at långiver og panthaver her-
efter bevilger lån udelukkende på baggrund af en tillid til ledelsen 
(dvs. på baggrund af en salgstale) frem for en nøje gennemgang 
af realismen og forudsætningerne i de af ledelsen foreviste be-
regninger. Dette kan delvis sammenlignes med Roskilde Bank 
sagen47, hvor det umiddelbart synes, at en række dårlige idéer 
er støttet fra bankens side med usikrede lån, hvortil der efter-
følgende er realiseret markante tab. Endvidere kan risikoen også 
udvides til at omfatte reelle besvigelser (berigelseskriminalitet), 
hvor de faktuelle beregninger er direkte usande. Resultatet er en 
negativ nytteværdi for samfundet, hvilket sætter en ond cirkel i 
gang i form af mistillid med risiko for færre udlån til følge. Dette 
kan delvis sammenholdes med den nuværende finanskrise, hvor 
bankerne mere eller mindre har stoppet med at låne hinanden 
penge som følge af usikkerheden om tilbagebetalingen. Her-
udover øger virksomhedspantet alt andet lige risikoen for tab hos 
usikrede og ufrivillige kreditorer såsom ansatte og forudbe-
talende kunder, da sikrede aktiver udgår af konkursboet, jf. KL § 
32, og derfor ikke fordeles mellem disse kreditorer. 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Vægtningen af felternes størrelse er uden betydning. 

                                                 
44 Jf. "Virksomheder: Nej til frihed", indlæg på www.business.dk af Las Olsen den 6. april 2005 efter interview 
af HTS' (nu en del af DI) tidligere direktør Katia Østergaard. 
45 Jf. Betænkningen, side 59, omkring de nye kapitaldækningsregler for pengeinstitutter (Basel II). 
46 Jf. årsregnskabsloven og IFRS' regler (IAS) herom. Primært ÅRL §§ 33 og 36 og IAS 36 og 38. 
47 Igennem flere artikler i Berlingske Tidende i september 2008 er Roskilde Bank sagen blevet omtalt, her-
under at flere lån er givet til risikobetonede ejendomsprojekter uden fuld sikkerhed for lånet og med efter-
følende tab til følge som følge af konkurser hos låntagerne. 
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2.6 Behovsanalyse 

Med udgangspunkt i diskussionerne i dette kapitel kan der argumenteres for, at reglerne 

om virksomhedspant vil kunne afdække følgende behov i samfundet og for virksomhederne 

og deres interessenter: 

• at give virksomheder en bedre mulighed for at fremskaffe fremmedkapital, herunder ny-

startede virksomheder, virksomheder under omdannelse samt virksomheder med 

likviditetsmangel, 

• at øge værdiskabelse i samfundet ved administrative besparelser samt billigere 

finansieringsformer, 

• at hovedleverandører og leverandører i al almindelighed bedre kan opnå sikkerhed for 

deres leverandørkreditter, og 

• at pengeinstitutter bedre kan sikre gamle og usikrede lån. 

 

Det kan argumenteres, at behovet for virksomhedspant er særligt stort i Danmark, hvor en 

stor koncentration af virksomhederne er karakteriseret ved netop at være små og mellem-

store virksomheder, herunder ejerledet virksomheder.48 Potentialet for anvendelse af 

reglerne om virksomhedspant burde derfor være store, hvilket endvidere bekræftes af 

omfanget af aktiver, som kan omfattes af et virksomhedspant, jf. tabel 1 på side 20. 

Værdiskabelsen heraf for omverdenen afhænger derimod af, hvorvidt etableringen af 

virksomhedspantet reelt medfører en rentebesparelse eller et stigende udlån, ligesom 

succesraten for afprøvning af nye idéer spiller ind. Således kunne det meget vel forholde 

sig, at pengeinstitutterne ville være tilbøjelige til at beholde en andel af værdiskabelsen selv 

målt ud fra værdien af nedgangen i tab fratrukket de faldende renteindtægter.49 

 

Det kan endvidere argumenteres, at nystartede virksomheder ikke i samme omfang som 

etablerede virksomheder har den samme mulighed for at fremskaffe fremmedkapital. Dette 

beror væsentligst på, at långiver ikke har den fornødne historik til at vurdere om 

forventningerne til fremtiden, herunder evne og velvilje til at tilbagebetale et givent lån, er til 

stede. Muligheden for at give virksomhedspant i forbindelse med opstart af virksomhed vil 

således kunne imødekomme denne ulempe eller påstået ulighed. Dog kan muligheden 

karakteriseres som teoretisk, idet muligheden beror på omfanget af den nye virksomhed og 

                                                 
48 Ifølge Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for private byerhverv for 2006, udgjorde det samlede antal 
firmaer lidt over 200.000, hvilket i forhold til indbyggertal og antal erhvervsaktive må betegnes højt. 
49 Jf. "Virksomheder: Nej til frihed", indlæg på www.business.dk af Las Olsen den 6. april 2005 efter interview 
af HTS' (nu en del af DI) tidligere direktør Katia Østergaard. 
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pantsætters aktiver. Da disse aktiver oftest er begrænset til værdien af selve idéen bag 

virksomheden, som regnskabsmæssigt repræsenterer en lille og måske ligefrem ubetydelig 

værdi, vil pantsætning i praksis alligevel ikke være muligt for at opnå lån. Ved omdannelse 

af eksisterende virksomhed fra personlig dreven virksomhed til et kapitalselskab forholder 

det sig anderledes. Her har virksomheden alt andet lige en række omsætningsaktiver i form 

af varebeholdninger og tilgodehavender, der er opstået som led i virksomhedsdriften. 

Herudover vil der i de fleste omdannelsessituationer også være goodwill50, som kan indgå i 

virksomhedspantet. 

 

Virksomheder i likviditetsmangel kan med reglerne om virksomhedspant siges at have fået 

et nyt værktøj i forbindelse med fremskaffelse af fremmedkapital. Således og under forud-

sætning af, at likviditetsmanglens karakter er forbigående, vil virksomhederne i større 

omfang kunne undgå insolvens og risiko for betalingsstandsning og efterfølgende konkurs. 

 

Regeringens ønske om øget innovation, herunder forskning og udvikling i ny teknologi samt 

forbedring af eksisterende varer, ydelser og produktionsmetoder, er som følge af oven-

stående begrænset til alene at omfatte etablerede virksomheder. Hvorledes omfanget af 

etablerede virksomhedspant må antages at have en positiv indvirkning på innovationen 

vurderes først i kapitel 5. Endvidere er påvirkningen af de administrative byrder først 

behandlet i kapitel 3, mens værdiskabelse i form af omkostningsbesparelser behandles i 

kapitlerne 6 og 7. 

 

Herudover kan det argumenteres, at der indirekte er opstået et behov for kreditor-

beskyttelse ved indførelsen af reglerne om virksomhedspant, idet ufrivillige og usikrede 

kreditorer vil blive stillet ringere i situationer, hvor der sker etablering af et virksomheds-

pant, og aktiver således fragår et eventuelt fremtidigt konkursbo. Derfor skal reglerne tage 

højde for eventuelle forventede misbrugssituationer, såsom konkursrytteri og berigelses-

kriminalitet. Tilsvarende kan etableringen af et virksomhedspant øge risikoen for, at frem-

tidige rekonstruktioner ikke kan lade sig gøre såsom akkord, idet panthaver vil være 

modvillig til at acceptere et tab, som ellers er dækket af virksomhedspantet. 

                                                 
50 I forbindelse med skattefri omdannelse er det hensigten, at goodwill skal kunne dække kapitalkravet i 
kapitalselskaber iht. ASL og APSL' regler, således at ejeren ikke behøver at indskyde kontanter eller andre 
aktiver i kapitalselskabet. 
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2.7 Delkonklusion 

Det samfundsmæssige perspektiv ved indførelsen af reglerne om virksomhedspant er 

blevet behandlet i dette kapitel, herunder samfundets nytteværdi af reglerne og virksom-

hederne samt disses interessenters behov for etablering af virksomhedspant. I forløbet er 

en række fordele og ulemper belyst for bedre at kunne besvare, hvorvidt reglerne om 

virksomhedspant bør bevares i deres nuværende form, søges ændret eller helt ophæves. 

På baggrund heraf er det konklusionen i dette kapitel, at reglerne om virksomhedspant 

overordnet set giver en lang række virksomheder bedre finansieringsmuligheder i relation til 

fremskaffelse af fremmedkapital. Endvidere har långivere og i større omfang leverandører 

fået en bedre mulighed for at sikre deres lån og leverandørkreditter, hvilket alt andet lige 

bør give nogle omkostningsbesparelser for de låntagende virksomheder. Denne fordel 

kommer dog andre af virksomhedens interessenter til ulempe i form af øget risiko for tab, 

og samfundsmæssigt er den samlede nytteværdi af reglerne derfor også svær at få øje på. 

 

Da reglerne om virksomhedspant er forsøgt udformet på en afbalanceret og økonomisk 

ansvarlig måde i relation til omverdenen, kan det ikke umiddelbart af dette kapitel 

argumenteres, at reglerne bør ændres eller ophæves. Ud fra en liberal holdning kan det 

argumenteres, at markedskræfterne selv skal tilpasse sig reglerne. Imens vil det ud fra en 

protektionistisk holdning kunne argumenteres, at reglerne skaber ulighed blandt om-

verdenens aktører, herunder i særdeleshed de svage aktører. 

 

Holdes reglerne om virksomhedspant imidlertid op mod regeringens bagvedliggende 

ønsker til øget iværksætteri og innovation, så må konklusionen være, at reglerne enten har 

forfejlet eller kun i et stærkt begrænset omfang har virket. Men dette er vel heller ikke 

argumentation nok for at ophæve reglerne. I stedet er det vel en fortaler for ændringer/ 

tilpasninger til de eksisterende regler. 
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3 Panteteori 

3.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil teorien bag pant i al almindelighed samt virksomhedspant i 

særdeleshed blive behandlet i relation til de overvejelser og faktorer, som omverdenen med 

fokus på virksomhederne og deres interessenter bør medtage i deres beslutningsproces 

ved valg/fravalg af virksomhedspant (i hovedproblemet omtalt som "særlige beslutnings-

kriterier"). Kapitlet vil behandle nogle centrale begreber i panteteorien, som i denne af-

handling ligger forud for behandlingen af selve detailreglerne bag virksomhedspant. Be-

handlingen af panteteorien vil ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor overvejelser og fak-

torer af betydning for både pantsætter, panthaver og tredjemand søges inddraget og belyst. 

3.2 Formål og konsekvenser ved pant 

Generelt kan det argumenteres, at pant kun er relevant i kreditkøb, lånesager og lignende 

situationer, hvor levering af en vare eller ydelse sker forud for modtagelsen af vederlaget 

herfor. Denne vurdering kan udledes af påstanden om, at der ikke er nogen væsentlig eller 

betydelig risiko for tab (her ses bort fra fx produktansvar og eventuelt retursalg), hvor 

udvekslingen af vederlaget for en leveret vare eller ydelse umiddelbart følger hinanden. 

Dette er selvfølgeligt afhængigt af udvekslingens art og omfang. Således er ydelser umid-

delbart ikke noget, som kan lægges på lager eller gemmes til senere forbrug, hvorfor 

forbruget typisk følger af leveringen, hvortil betalingen forekommer forskudt (før eller efter 

forbruget/leveringen). Som eksempel kan nævnes en konsulentvirksomheds udførelse af 

en større rådgivningsopgave, hvor honoraret ikke faktureres a conto, men ved endelig 

overlevering og accept af det udførte arbejde. Det kan endvidere tænkes, at en større 

overdragelse mellem to parter kan få væsentlige konsekvenser, hvor selv en kort 

forskydning af betalingen måtte forekomme. Som eksempel kan nævnes landmandens 

levering af et helt års produktion til foderfabrikken mod betaling den efterfølgende dag og 

uden nogen form for sikkerhed. Hvis foderfabrikken tages under konkursbehandling inden 

betalingen er sket, så er landmanden ikke sikret fuld betaling for leveringen. Et pant eller 

ejendomsforbehold kunne derfor være en fordel for landmanden, som herved kunne mini-

mere risikoen for tab i form af manglende betaling for leveringen af korn til foderfabrikken. 
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3.2.1 Pant i al almindelighed 

3.2.1.1 Sikkerhed og risikovurdering 

Det overordnede formål med pantsætning er for panthaver klart. En pantsætning skal helt 

eller delvist tjene til sikkerhed for, at det af långiver ydede lån eller den af kreditor stillede 

kredit bliver afviklet uden væsentlige tab for långiver eller kreditor. Sikringen fremkommer, 

hvor låntager eller debitor stiller sikkerheder i form af et pant (og derved bliver pantsætter, 

mens långiver eller kreditor bliver panthaver) i et eller flere aktiver. Det er hensigten med 

pantet, at långiver eller kreditor opnår rimelig sikkerhed for afviklingen af de fremtidige 

ydelser (afdrag og evt. renter) på lånet eller kreditten, og at disse ydelser ikke kan tilfalde 

andre (fx de usikrede kreditorer) i tilfældet af, at låntager eller debitor går konkurs inden 

lånet eller kreditten er fuldt ud afdraget. Der er således tale om beskyttelse af den enkelte 

långiver eller kreditor (panthaver) på "bekostning" af andre og usikrede kreditorer. Med 

bekostning skal opmærksomheden henledes på følgende to forhold: 

• Hvis låntager eller debitor går konkurs, så har panthaver under hensynstagen til 

sikringsaktens iagttagelse, jf. afsnit 3.3, en fortrinsret til at få opfyldt sine krav forud for 

andre og usikrede kreditorer. Denne fortrinsret følger af KL § 32.51 Et eventuelt provenu 

efter realisation af pantsatte aktiver fradraget de sikrede gældsforpligtelser tilfalder dog 

konkursboet og dermed de andre og usikrede kreditorer. Men samlet set vil et pant til 

fordel for én panthaver stille andre og usikrede kreditorer ringere med hensyn til deres 

mulighed for at få opfyldt sine krav i samme konkursbo. Dette kommer til udslag i en 

lavere dividende og derved et større tab end i situationen, hvor pantet ikke eksisterede. 

• Hvis låntager eller debitor midlertidig mister evnen til at opfylde sine forpligtelser og 

derfor ikke kan betale sine kortfristede gældsforpligtelser, så vil det ikke nødvendigvis 

medføre tab for nogen (her ses bort fra morarenter mv.), såfremt evnen til at opfylde 

sine forpligtelser reetableres umiddelbart efter. Ingen panthavere, långivere eller 

kreditorer er således og umiddelbart bedre stillet end andre, medmindre reetableringen 

af evnen til at opfylde sine forpligtelser skyldes en akkord. 

 

Det formål, som for panthaver er et ønske om at opnå en bedre sikkerhed for at undgå tab 

på lån eller kreditter, er for andre en mere eller mindre ufrivillig accept på øget risiko for tab. 

Hvorvidt denne accept er frivillig eller ej afhænger blandt andet af styrkeforholdet mellem 

virksomhederne og deres interessenter, jf. diskussionerne under afsnit 2.4.2.2. 

                                                 
51 Jf. "Konkursret" af Anders Ørgaard, 8. udgave, 2. oplag, udgivet i 2003 af Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, side 42, opnår konkursboet som udgangspunkt ikke en stærkere position, end skyldneren havde. 
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3.2.1.2 Omkostningsbesparelse 

Ud over at give sikkerhed og mindske risikoen for tab hos panthaver og långiver er et 

væsentligt formål med pantsætning at reducere finansieringsomkostningerne hos 

pantsætter og låntager. Dette omkostningsfokus afspejles primært i form af en lavere rente 

samt færre transaktions- og administrationsomkostninger, hvoraf der i afhandlingen 

fokuseres på renten. Sammenhængen mellem renten og graden af sikkerhedsstillelse i 

form af pant fremgår af afsnit 3.4.1.52 

 

Omkostningsbesparelsen i form af lavere renteomkostninger skal dog ses i lyset af, at 

andre og usikrede kreditorer i situationer med stærk forhandlerposition kan forventes at 

ville pålægge pantsætter en række nye omkostninger. Disse omkostninger fremkommer 

som led i dækning af den hos kreditorerne stigende risiko (benævnes risikotillæg). Risiko-

tillægget kan forekomme som forhøjelse af prisen af varer og ydelser, rente på kredit, 

kortere kredit mm. Således vil det oftest være relevant at se muligheden for pantsætning ud 

fra en offerbetragtning53 eller i et nettoperspektiv. 

3.2.2 Særligt om virksomhedspant 

Formålet med virksomhedspant er at udvide grupperne af eksisterende aktiver, hvori der 

kan gives pant, jf. afsnit 4.3 for en nærmere redegørelse af aktiverne. Hensigten er som 

tidligere diskuteret i afhandlingen at øge virksomhedernes mulighed for at opnå den for-

nødne finansiering til virksomhedsdriften, vækst, udvikling mv., herunder i særdeleshed 

hvor finansieringen alene må antages at kunne opnås gennem en eller anden form for 

sikkerhedsstillelse.54 Således adskiller formålet sig ikke fra formålet med eksisterende 

panteordninger, jf. afsnit 3.2. Det er dog ikke hensigten med reglerne om virksomhedspant, 

at udvidelsen af pantsætningsmulighederne skal overlappe allerede eksistererende og 

velfungerende pantsætningsordninger.55 

 

Til forskel fra veletablerede panteordninger, er virksomhedspant "flydende". Med flydende 

pant menes der: 

• At sikkerheden, som panthaver tillægges ved pantets etablering, er uden på forhånd at 

være konkret fastlagt i form af en angivelse af hvert enkelt aktiv eller genstand, for 

                                                 
52 Jf. endvidere Betænkningen, side 243, og Finansrådets vurdering af rentebesparelsen på lån sikret ved 
virksomhedspant. 
53 Se afsnit 6.3 for en nærmere gennemgang af offerbetragtninger. 
54 Jf. indledningen til Betænkningen, side 1. 
55 Jf. Betænkningen, side 109. 
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hvilket sikkerheden er stillet.56 Det vil sige, at aktiverne, som stilles til sikkerhed, ikke er 

individuelt identificeret, men skal ses som en sammenhængende gruppe af aktiver. 

• At summen af aktiverne i de af pantet tillagte aktivgrupper, som pantsætter stiller til 

sikkerhed, omfatter de på tidspunktet for pantets etablering eksisterende aktiver med 

tillæg og fradrag af de i fremtidige forekomne til- og afgange.57 

 

Flydende pant og pant i fremtidige erhvervelser er egentlig en undtagelse til hovedreglen 

om, at der ikke gyldigt kan stiftes flydende pant, jf. TL § 47 b, stk. 1, eller pant i fremtidige 

erhvervelsen, jf. TL § 46 a. Der er således tale om nyskabende regler (fsva. Danmark). En 

følge af, at virksomhedspantet har karakter af at være flydende, kan det argumenteres, at 

pantet imødekommer de for visse aktivers vedkommende uhensigtsmæssige krav til 

individualisering og identificerbarhed samt rådighedsberøvelse, jf. afsnit 3.3 herfor. Denne 

fordel kan dog med rette argumenteres at blive opvejet helt eller delvist, hvor det kan 

antages, at pant i eksisterende aktiver er bedre end pant i fremtidige aktiver.58 Denne 

antagelse skal ses i lyset af usikkerhedsfaktoren ved de fremtidige aktiver, som i sagens 

natur ikke kan vurderes ud fra samme præmisser som eksisterende aktiver, jf. afsnit 3.4.3 

herfor. Eksempelvis vil en vurdering af en ukendt og fremtidig kundes betalingsevne ikke 

på samme vis kunne vurderes som en kendt og eksisterende kunde, da den ukendte og 

fremtidige kundens betalingsevne og -vilje ikke er kendt. 

3.3 Individualisering og identificerbarhed samt rådighedsberøvelse 

Veletablerede panteordninger samt sikkerhedsstillelser i øvrigt (fx ejendomsforbehold) 

bygger på to væsentlige principper: Identificerbarhed og individualisering samt rådigheds-

berøvelse. Disse to principper er med til at sikre panthavers ret over for tredje mands krav 

og kommer til udtryk på forskellig vis for forskellige aktiver og i forskellige situationer. 

 

Individualisering og identificerbarhed kommer til udtryk ved, at panthaveren, som netop 

ønsker at sikre sig over for tredje mand, skal føre et "identifikationsbevis" for, hvad 

panteretten omfatter, herunder hvilke specifikke aktiver, der er indeholdt i pantet.59 Disse 

aktiver skal derfor kunne identificeres og udskilles af andre og nært beslægtede aktiver, og 

                                                 
56 Jf. indledningen til Betænkningen, side 1. 
57 Jf. artiklen "Er det tilladt at pantsætte sin fremtid?", af lektor og dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, 
den 14. december 2006 på www.djoef.dk samt TL § 47 c, stk. 1. 
58 Jf. artiklen "Er det tilladt at pantsætte sin fremtid?", af lektor og dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, 
den 14. december 2006 på www.djoef.dk  
59 Jf. "Panteret", af Bent Iversen og Lars Hedegaard Kristensen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af Forlaget 
Thomson A/S, side 73. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud. studiet  af Thomas S. Prebendorf 
Juridisk Institut  1. august 2008 
__________________________________________________________________________ 

 35 

det er ikke tilstrækkeligt, at de alene udgør en ikke nærmere bestemt delmængde af 

aktiverne. Imens kommer rådighedsberøvelse til udtryk ved, at panthaveren effektivt sikrer 

sig afskærmning af pantsætters rådighed over det eller de pantsatte aktiver. Proforma 

rådighedsberøvelse er således utilstrækkelig, da det ikke må vurderes som usandsynligt, at 

pantsætter ikke vil gøre brug af det eller de pantsatte aktiver, hvis muligheden herfor 

eksisterer. Sikringsakten, hvorved panthaver opnår ret over for andre og usikrede kreditor-

er, er således rådighedsberøvelse af et håndpantsat løsøre, tinglysning af en underpante-

ret i et identificerbart løsøre, og denunciation ved overdragelse af simple fordringer (fx 

factoring).  

 

På området for virksomhedspant fraviges disse principper mere eller mindre, da pantsætter 

- bortset fra fordringer - kan udskille aktiver som følge af den regelmæssige drift af virksom-

heden, jf. TL § 47c, stk. 1. Derfor er identificerbarhed og rådighedsberøvelse ikke af afgør-

ende betydning i virksomhedspant ved vurdering af panthavers ret over for tredje mands 

krav. 

3.3.1 Individualisering og identificerbarhed 

3.3.1.1 Tinglysning 

For at kunne tinglyse panthavers panteret skal der udfærdiges et skadesløsbrev, som 

dokumenterer den panteret, som pantsætteren og panthaveren har aftalt. Dette skades-

løsbrev tinglyses herefter i medfør af TL §§ 42 e, stk. 1 eller 43 a, stk. 1, for at panthaver 

opnår ret over for tredje mands krav. I sagens natur vil og skal skadesløsbrevet indeholde 

en beskrivelse af aktivet eller aktiverne, hvorved der gives pant i. Pantet vil nemlig kun stå 

ved magt, hvis det til sin tid kan udpeges på grundlag af beskrivelsen.60 

 

Som følge af omsætningsaktivernes karakter af at være i konstant omsætning, ville det 

medføre et behov for konstant ting- og aflysning i takt med, at omsætningsaktiver udgår og 

kommer til. Dette må klart være forbundet med et ikke uvæsentligt ressourceforbrug i ad-

ministrationen hos både panthaver og pantsætter, hvorfor formålet med sikkerhedsstillelsen 

i form af fx lavere renteomkostninger klart opvejes af øget administrationsomkostninger. 

Det er derfor praktisk ikke muligt, at underpantsætte omsætningsaktiver efter de etablerede 

panteordninger. 

                                                 
60 Jf. "Sikkerhed i løsøre", af Anders Ørgaard, 5. udgave, 1. oplag, udgivet i 2006 af Forlaget Thomson A/S, 
side 28 og 29. 
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3.3.1.2 Denunciation 

Simple fordringer kan i medfør af TL § 47, stk. 4 ikke underpantsættes, hvorfor alternativet 

er overdragelse af fordringer til eje eller pant samt factoring. Overdragelse eller factoring af 

simple fordringer følger GBL § 31, stk. 1 og 2, hvor overdragelsen som hovedregel alene 

har gyldighed, når skyldneren har fået besked om overdragelsen. Overdragelsen kan ske 

uafhængigt af den bagvedliggende fordrings opståen, men det ændrer ikke ved det forhold, 

at skyldneren bevarer sin ret til at gøre indsigelser til fordringen fx som følge af mangler. Da 

fordringer ofte er mange, herunder måske flere hos samme skyldner, er der krav om 

identificerbarhed. Herudover kan overdragelse såvel som factoring ofte medføre et kurs-

tab61 - fx ved overdragelse til eje - mens der kan påregnes et større eller mindre ressource-

forbrug i administration. 

3.3.2 Rådighedsberøvelse 

Som tidligere omtalt skal rådighedsberøvelsen være effektiv for at have en retsvirkning 

over for tredje mand, hvilket betyder, at pantsætter reelt og ikke alene formelt skal være 

afskåret fra at benytte pantet.62 Panthaver skal således sikre sig, at pantet rent fysisk er 

uden for pantsætters adgang og benyttelse, hvilket kan ske ved opbevaring i aflåst rum, 

hvortil pantsætter ikke har nogen nøgle. Alternativt kan panthaver tage pantet i sin besid-

delse. Herudover skal panthaver føre passende kontrol med pantet. Alt andet lige betyder 

dette, at varelagre - hvad enten der er tale om råvarer eller færdigvarer - i praksis ikke er 

mulige at håndpantsætte som sikkerhed, eksempelvis som sikkerhed for en kassekredit i 

pantsætters pengeinstitut. Årsagen hertil er, at pantet ikke uden væsentlige ulemper kan 

indgå i virksomhedens normale drift (fx køb og salg af varer). Ved ethvert salg eller forbrug 

af varer fra et pantsat lager, der som følge af princippet om rådighedsberøvelse er i 

panthavers besiddelse, skal pantsætter anmode panthaver om at få udleveret varen til 

forbrug eller salg. Dette må klart være forbundet med et ikke uvæsentligt ressourceforbrug i 

administrationen hos både panthaver og pantsætter, hvorfor formålet med sikkerheds-

stillelsen i form af fx lavere renteomkostninger klart må antages at opvejes af øget ad-

ministrationsomkostninger. 

                                                 
61 Se afsnit 6.3 for eksempel. 
62 Jf. "Sikkerhed i løsøre", af Anders Ørgaard, 5. udgave, 1. oplag, udgivet i 2006 af Forlaget Thomson A/S, 
side 15, med henvisning til U 1982.384 H, U 1983B.109 og U 1991.771. 
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3.3.3 Udskillelse af aktiver som følge af regelmæssig drift 

Af TL § 47 c, stk. 1 fremgår, at pantsætning ikke er til hinder for, at aktiver, bortset fra 

fordringer, udskilles, ifølge regelmæssig drift, af virksomheden. Tilsvarende regler findes 

endvidere på området for panteret i tilbehør og bestanddele, jf. TL §§ 37, stk. 1 og 47 b, 

stk. 2. For nærmere at kunne anvende den "retlige standard", som "udskillelse ifølge regel-

mæssig drift" dækker over, er det væsentligt at få defineret, hvad der ligger i henholdsvis 

"udskillelse" og "regelmæssig drift". Herudover vil det afhænge af en konkret vurdering af 

omstændigheder i den enkelte virksomhed og den enkelte situation.63 

3.3.3.1 Udskillelse 

Udskillelse er defineret ved, at det pågældende aktiv ikke længere er omfattet af pantet, 

netop som følge af udskillelsen. Denne udskillelse kan ske i form af salg eller forbrug af det 

pågældende aktiv, eller på anden vis udtagelse ifølge regelmæssig udskillelse, jf. afsnit 

3.3.3.2. 

 

Muligheden for udskillelse gælder stort set alle aktiver, som kan omfattes af 

virksomhedspantet. Det vil sige, at udskillelse kan ske for så vidt angår både anlægs- og 

omsætningsaktiver i det omfang, det tjener virksomhedens regelmæssige drift. Hermed er 

det udvalget bag betænkningens holdning, at udskillelse af udestående fordringer 

hidrørende fra salg af varer og ydelser hverken udgør anlægs- eller omsætningsaktiver, 

men er opstået fra virksomhedens indtjening ved driften. Der består derfor ikke nogen 

særlig begrundelse for at tillade udskillelse af disse fordringer af virksomhedspantet, med 

mindre andet fremgår af aftalen om virksomhedspantet pantsætter og panthaver imellem.64 

 

En væsentlig nedbringelse af pantets værdi som følge af udskillelse, der ikke er forret-

ningsmæssigt begrundet eller regelmæssig, jf. afsnit 3.3.3.2 herfor, vil være i strid med 

reglen.65 

3.3.3.2 Regelmæssig drift 

Udvalget bag betænkningen har med termen "regelmæssig drift" i et stort omfang henvist til 

Knud Illums teori om en række generelle betragtninger om udskillelse ifølge regelmæssig 

                                                 
63 Jf. "Panteret", af Bent Iversen og Lars Hedegaard Kristensen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af Forlaget 
Thomson A/S, side 197 og 198. 
64 Jf. Betænkningen, side 140. 
65 Jf. "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. 
oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, side 30. 
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drift af driftsinventar og -materiel i henhold til TL § 37. Udvalget angiver disse betragtninger 

som velegnede til at definere de grundlæggende retningslinier for udskillelse ifølge 

regelmæssig drift, som bør gælde i henhold til reglerne om virksomhedspant.66 Af disse 

betragtninger, der er anført i betænkningen, fremgår det, at termen "regelmæssig drift" 

blandt andet er kendetegnet ud fra følgende situationer: 

• Når pantet/aktivet er udtjent og pligtigt at udskiftes med nyt. 

• Når pantet/aktivet er blevet overflødigt. 

• Når pantet/aktivet er pligtigt at udskifte for at bibeholde den regelmæssige drift. 

 

Kendetegnet ved dispositioner i disse situationer og "regelmæssig drift" i øvrigt er, at de er 

forretningsmæssigt begrundet og må antages at forekomme med forskellige tidsintervaller. 

Disse tidsintervaller kan imidlertid variere kraftigt. Således antages, at køb og salg af varer 

eller forbrug i produktionen af varer eller ydelser forekommer hyppigt, mens udskiftning af 

produktionsanlæg og andre anlægsaktiver forekommer sjældnere. I sidstnævnte er om-

fanget af dispositionen ofte kritisk for vurdering af, om der er tale om regelmæssig drift. 

Begrundelserne for regelmæssig drift kan desuden ligge i vedtægtsbestemte forhold til 

virksomhedens virke og område, strategiske overvejelser og mål for virksomhedens frem-

tidige udvikling, økonomiske betragtninger, lovpligtige forhold m.fl. 

 

Udvalget bag betænkningen har endvidere med udgangspunkt i teori fra Vagn Carstensen 

og Thomas Rørdam angivet, at pantsætters interesse i at kunne foretage forretnings-

mæssigt begrundede ændringer i virksomheden må afvejes over for det grundlæggende 

princip om, at panthaveren skal kunne tiltræde pantet, hvis pantets værdi forringes 

væsentligt i forhold til den risiko, som panthaveren accepterede på pantsætnings-

tidspunktet.67 Hermed menes, at der i hvert enkelt tilfælde reelt bør ske en konkret 

vurdering af den forretningsmæssige hensigt med udskiftningen. Ofte vil denne vurdering 

dog blive rutinepræget eller endda uden betydning, hvor pantet mere eller mindre er 

upåvirket af udskiftningen eller udskillelsen. Omvendt vil det forholde sig ved fx fraflytning 

af virksomhedens lokaler eller afvikling af produktion samt bortskaffelse af anlæg mv. 

                                                 
66 Jf. Betænkningen, side 140 og 141. 
67 Jf. Betænkningen, side 141, med henvisning til "Pant", af Vagn Carstensen og Thomas Rørdam, 7. udgave, 
udgivet i 2002, side 152. 
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3.3.3.3 Scenarieanalyse 

På baggrund af ovenstående behandling af termerne for udskillelse og regelmæssig drift er 

i tabel 9 (omsætningsaktiver) og tabel 10 (anlægsaktiver) anført nogle af de mere 

forekomne situationer og dispositioner i pantsætters virksomhedssfære, herunder hvorvidt 

de kan vurderes at ligge inden for kravene til udskillelse og regelmæssig drift. 

Tabel 9 Scenarier for udskillelse af omsætningsaktiver som led i regelmæssig drift 

Scenario (aktivet er omfattet af 
virksomhedspant) 

Udskillelse som led i en 
regelmæssig drift 

Udskillelse IKKE som led i en 
regelmæssig drift 

Produktionsomlægning og 
ændring af leveringsbetingelser 

• Lagerets sammensætning 
eller volumen ændres i årets 
løb som følge af flaskehalse i 
produktionen og sæsonforskel 
i efterspørgslen 
 
(fx produktion af is op til 
sommersæsonen og ned-
bringelse af lageret i løbet af 
sæsonen) 
 

• Udsalg 
 
(fx nedbringelse af mindre 
kurante varer eller udgået/ 
forældet sortiment) 
 

• Nedbringelse af 
minimumslageret 
 
(fx ved indførelse af just-in-
time princippet) 

• Fundamental ændring af 
varesortiment eller ydelser og 
ikke bare tale om nye 
versioner eller teknologiske 
forbedringer til eksisterende 
varer eller ydelser 
 
(fx overgang fra produktion af 
øl til kødvarer) 
 

• Afvikling eller eliminering af 
lager 
 
(fx ved direkte distribution fra 
leverandørens lager til 
kunden) 

Ændring af kredit- og 
betalingsbetingelser 

• Som led i pantsætters 
konkurrencesituation 
 
(fx at tilbyde kreditordninger) 

• Som led i nedbringelse af 
udestående fordringer 
væsentligt 
 
(fx at opkræve forudbetaling) 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Der er ikke tale om en udtømmende liste, ligesom en nærmere vurdering af de bagvedliggende 

forretningsmæssige begrundelser og ændrede forudsætninger kan medføre, at scenariet skifter 
karakter. 

 

Det skal anføres, at der eksisterer aftalefrihed pantsætter og panthaver imellem, hvorfor 

særlige aftaler parterne imellem vil kunne medføre, at en udskillelse, der umiddelbart ikke 

måtte vurderes som et led i en regelmæssig drift, vil blive karakteriseret som en udskillelse 

som led i regelmæssig drift. Eksempelvis kan det argumenteres, at panthaver kunne 

tænkes at være hovedleverandør, hvorfor en afvikling eller eliminering af lageret hos 

pantsætter ikke må forventes at have væsentlig påvirkning for panthaver, idet 

leverandørkreditten på tilsvarende vis nedbringes eller helt elimineres, hvorefter behovet 

for pant ikke længere er til stede, jf. indledende forudsætning til afsnit 3.2. 
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Tabel 10 Scenarier for udskillelse af anlægsaktiver som led i regelmæssig drift 

Scenario (aktivet er omfattet af 
virksomhedspant) 

Udskillelse som led i en 
regelmæssig drift 

Udskillelse IKKE som led i en 
regelmæssig drift 

Salg af et varemærke eller anden 
immateriel rettighed eller på anden 
vis afvikling heraf 

• Salget er som led i en afvikling 
af urentable aktiviteter 

• Provenu anvendes til at indfri 
gældsforpligtelser tilknyttet 
den afviklede aktivitet 
 
(fx tilfældet ved stop for salget 
af en given software mod øget 
fokus på salget på en anden 
og mere profitable type 
software) 

• Salget er som led i frigørelse 
af midler til anden aktivitet, 
som ikke nødvendigvis 
bidrager til pantets værdi 
 
(fx investering af provenu i 
ejendomme, herunder 
virksomhedens domicillokaler 
eller produktionsanlæg) 

Salg af anlægsaktiv hidrørende fra 
produktions-, distributions- eller 
administrationsfaciliteter eller på 
anden vis afvikling heraf 

• Se ovenfor 
 
(fx nedlægning af filial eller 
fabrik) 
 

• Salget er som led i udskiftning 
af aktivet 
 
(fx vedligeholdelse eller 
opgradering til ny teknologi) 

• Salget er som led i en 
outsourcingstrategi 

• Pantets værdi udhules, hvor 
provenu anvendes som 
depositum eller forudbetaling 
til ny leverandør 
 
(fx udflytning af produktion til 
udviklingslande) 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Der er ikke tale om en udtømmende liste, ligesom en nærmere vurdering af de bagvedliggende 

forretningsmæssige begrundelser og ændrede forudsætninger kan medføre, at scenariet skifter 
karakter. 

 

Som anført i tilknytning til tabel 9 eksisterer der aftalefrihed pantsætter og panthaver imel-

lem. Derfor kan det argumenteres, at panthaver kunne tænkes at ville acceptere en forring-

else af pantets værdi ved afvikling af aktiviteter, hvor provenuet blev anvendt i ejendoms-

handlen mellem samme pantsætter og panthaver, hvorved det samlede pant ville være 

uvæsentligt påvirket for begge aktivgrupper under ét. 

 

Herudover skal det anføres, at en bevidst omgåelse (ud over et væsentlighedskriterium) og 

ligefrem ond tro hos panthaver vil kunne medføre, at scenariet må anses for en udskillelse, 

ikke som led i en regelmæssig drift. 

3.4 Økonomiske betragtninger ved pant 

Ved fokus på økonomiske betragtninger i relation til panteteori er der i denne afhandling 

lagt vægt på rentefastsættelsen med og uden pant, belåningsprocent med og uden pant og 

forskellige panteformer, værdiansættelse af pantet og det bagvedliggende aktiv samt ad-

ministration (byrder og omkostninger). 
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3.4.1 Risikovurdering og rentefastsættelse 

I denne afhandling tager risikovurdering og rentefastsættelse udgangspunkt i teorien bag 

Capital Asset Pricing Modellen (eng.: CAPM). Erik Hansen behandler teorien i sin bog 

"Strategisk projektstyring"68 ud fra ejerens og/eller virksomhedens synspunkt om krav til 

afkast. I denne afhandling er synsvinklen erstattet med långiver og/eller kreditors krav til 

forrentningen af udlånt kapital eller stillet leverandørkredit. Denne ændring vurderes ikke at 

have nogen væsentlig usikkerhed forbundet med anvendelsen af teorien bag CAPM. Ifølge 

teorien kan kravet til kapitalforrentningen fastsættes som følgende69: 

 

Krav til kapitalforrentning = Risikofri rente + Risikopræmie, hvor 

Risikopræmie = Betaværdi x (Forventet kapitalforrentning – Risikofri rente), hvor 

Betaværdi = Varians af kapitalforrentningen i forhold til en given markedsportefølje 

 

Der er således tale om, at kravet til kapitalforrentningen afhænger af følgende forhold/ 

faktorer: 

• En risikofri rente, som set ud fra et pengeinstituts synspunkt meget vel kunne være 

udtrykt ved renten på indskudsbeviser i Nationalbanken, for en leverandørs synsvinkel 

kunne det til gengæld være udtrykt ved indlånsrenten i et tilknyttet pengeinstitut. 

• Et forventede afkast, som er markedets forventninger til pengeinstituttet eller 

leverandørens forventninger til afkast af virksomhedsdriften. 

• En statistisk afvigelse (varians) på kapitalforrentningen af en given markedsportefølje, 

hvilket typisk vil kunne kendetegnes ved et pengeinstituts inddeling af udlån efter 

risikoprofil, størrelse, art mv. eller en leverandørs inddeling af kunderne i grupper. 

 

Generelt gælder følgende sammenhæng mellem betaværdi og risiko: 

Beta = 0 Risikofri udlån/leverandørkredit 

Beta < 1 Udlån/leverandørkredit med mindre risiko end markedsporteføljen 

Beta = 1 Udlån/leverandørkredit med samme risiko som markedsporteføljen 

Beta > 1 Udlån/leverandørkredit med større risiko end markedsporteføljen 

 

Alt andet lige betyder det, at en stigende usikkerhed om, hvorvidt lånet eller kreditten kan 

afvikles, vil medføre stigende krav til kapitalforrentningen. Omvendt vil pant eller anden 

                                                 
68 1. udgave, udgivet i 2002 af Samfundslitteratur, kapitel 4. 
69 Jf. "Strategisk projektstyring", af Erik Hansen, 1. udgave, udgivet i 2002 af Samfundslitteratur, side 145 og 
146 med modifikationer. 
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form for sikkerhedsstillelse medføre, at usikkerheden ville blive minimeret og måske endda 

elimineret, hvilket alt andet lige vil medføre faldende krav til kapitalforrentning. Herudover 

er det også vigtigt at vurdere lønsomheden af at stille pant eller anden form for sikkerheds-

stillelse. Det vil sige, hvorvidt det faldende krav til kapitalforrentningen er højere end de 

administrationsomkostninger, som pantsætningen eller sikkerhedsstillelsen måtte medføre 

(fx omkostninger til tinglysning, denunciation mv.). 

3.4.2 Belåningsprocent 

Som anført i afsnit 3.2.2, må pant i fremtidige aktiver i stedet for eksisterende aktiver kunne 

antages at medføre en lavere belåningsprocent.70 Denne antagelse skal ses i lyset af det 

simple faktum, at ingen på forhånd kender udfaldet af samtlige fremtidige hændelser fuldt 

ud. Der er således en ukendt faktor at tage højde for, hvilket må antages at komme til 

udtryk i form af en lavere belåningsprocent, som med rette kunne omtales som en sikker-

hedsmargin eller buffer. Som eksempel kan anføres overdragelse af fordringer. Risikoen 

for tab på fremtidige opståede fordringer er ikke mulig at opgøre faktisk på nuværende 

tidspunkt. En eksisterende fordring har en erhverver mulighed for mere eller mindre 

effektivt at kreditvurdere inden overdragelse. Hvor der er en høj risiko for, at skyldneren i 

fremtiden ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser, vil erhverver afkræve en høj rente, jf. 

teorien bag CAPM behandlet i afsnit 3.4.1. Da renten oftest er fastlagt og dermed bundet 

på overdragelsestidspunktet (renten aftales normalt på tidspunktet for fordringens stiftelse), 

vil erhverver derfor kræve afslag i overdragelseskursen på fordringen. Alternativt kunne det 

aftales, at den tidligere ejer af fordringen bærer risikoen for fremtidige tab som følgende af 

skyldnerens manglende betalingsevne, for derved at undgå et stort kursnedslag på 

fordringen ved overdragelsen til erhverver. Anderledes forholder det sig ved pantsætning af 

fremtidige fordringer i et virksomhedspant. Her er ikke tale om overdragelse, hvorfor 

risikoen for tab på fordringen fortsat tilhører fordringens ejer. ÅRL § 33, stk. 1 foreskriver71, 

at eksisterende fordringer (tilgodehavender fra salg) skal værdiansættes ud fra sandsynlige 

forventninger til de fremtidige pengestrømme, og såfremt målingen heraf er pålidelig. Den 

samme regel (modsætningsvis) bestemmer også, at fremtidige tab på endnu ikke 

eksisterende fordringer ikke må indregnes, da disse ikke hidrører fra et eksisterende aktiv 

samt er usikre og derfor upålidelige ved opgørelsen. Derfor er der alt andet lige incitament 

                                                 
70 Jf. endvidere artiklen "Er det tilladt at pantsætte sin fremtid?", af lektor og dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-
Pedersen, den 14. december 2006 på www.djoef.dk 
71 Ikke alle virksomheder omfattet af denne afhandling er pligtig at følge årsregnskabslovens bestemmelser. 
Det er dog forfatteren til denne afhandlings vurdering, at netop denne regel er central for alle virksomheder 
under ét. 
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til, at panthaver kræver en form for sikkerhedsmargin eller buffer, hvilket giver udslag i en 

lavere belåningsgrad. Årsagerne kan herudover være flere, som dog ikke er behandlet i 

denne afhandling. 

3.4.3 Værdiansættelse 

Som en fortsættelse af tidligere afsnits diskussion omkring usikkerheder, skal det i dette 

afsnit om værdiansættelse anføres, at værdiansættelsesprocesser generelt er forbundet 

med usikkerheder. Eksempelvis blev det i forrige afsnit anført, at værdiansættelsesreglen i 

ÅRL § 33, stk. 1 bunder i forventningerne til de fremtidige pengestrømme fra aktivet, hvilket 

i sagens natur blev vurderet som forbundet med usikkerheder. Dette bekræftes endvidere 

af teorien omkring budgetter, hvor budgettering forstås som "Et periodisk valg af handlings-

program ledsaget af en periodisk økonomisk konsekvensprognose"72. Med prognose me-

nes "forventninger", hvilket således afviger fra begreberne "faktisk" eller "realiseret", som 

med langt større sikkerhed kan fastlægges. Eksempelvis kan en forventning realiseres, 

mens det omvendte ikke er muligt. Prognoser er derfor behæftet med samme usikkerheds-

moment, hvad angår forventninger til fremtiden, der blev diskuteret i forrige afsnit. 

 

At værdiansættelse af pant og derved det bagvedliggende aktiv kan være svært er ikke 

nogen hemmelighed ifølge bankkonsulent Bjarne Jensen73. Således beror værdiansæt-

telsen af pantet og det bagvedliggende aktiv ydermere på en række interne forhold hos de 

pantsættende virksomheder. Eksempelvis vil dårlig debitorstyring (fx i form af manglende 

rykning for betaling) og dårlig lagerstyring (fx i form af manglende analyse af ukurante 

varer) begge have en negativ påvirkning af pantets værdi, da de i pantet indeholdte aktiver 

behæftes med væsentlige usikkerheder til værdiansættelse foruden en egentlig forøgelse 

af risikoen for tab af denne værdi. Dette kan synliggøres ved, at virksomhedspant i en 

virksomhed, som ikke kan sælge sine varer eller ikke kan opnå den skønnede synergi af 

sin goodwill, i realiteten ikke er noget værd. Hermed menes, at varelageret eller goodwillen 

ikke er noget værd, hvorfor pantet ikke er noget værd eller giver nogen sikkerhed for 

pantsætter. I denne situation må pantsætter ikke forvente at opnå nogen rentebesparelse 

på lånet eller leverandørkreditten. 

                                                 
72 Jf. "Virksomhedens økonomistyring", af Michael Andersen og Carsten Rohde, 2. udgave, 1. oplag, udgivet i 
2001 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 135. 
73 Jf. Månedsbrevet "Bankinfo", ved Bjarne Jensen Consult, nr. 12 af december 2005, side 8. 
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3.4.4 Administration 

Som anført flere steder igennem denne afhandling, er der administrative forhold, som taler 

henholdsvis for eller imod anvendelsen af virksomhedspant som sikkerhedsstillelse. En 

oversigt over generelle og hyppigt forekomne administrative forhold er angivet i tabellen 

nedenfor. 

Tabel 11 Administrative forhold og deres effekt 

Administrative forhold under 
virksomhedspant 

Påvirkning set fra 
PANTSÆTTERS side 

Påvirkning set fra 
PANTHAVERS side 

Løbende vurdering af pantets 
værdi samt ageren herpå 

Som følge af panthavers behov for 
at kunne holde sig ajour og føre 
kontrol med pantets værdi, vil der 
være behov for, at pantsætter 
løbende foretager en form for 
rapportering (fx udviklingen i lagre, 
fordringer og andre aktiver, som er 
omfattet af pantet), hvilket må 
anses som en administrativ byrde. 

Som følge af pantets karakter af at 
være "flydende", så er der ikke 
krav om identificerbarhed eller 
rådighedsberøvelse. Panthaver 
har derfor svært med at vurdere 
pantets værdi alene, hvorfor op-
lysninger vil være nødvendige at 
indhente fra pantsætter. Denne 
løbende proces er derfor forbundet 
med administration, ligesom der er 
en risiko forbundet med pålidelig-
heden af disse oplysninger. 

Anvendelse af pantsatte aktiver i 
virksomhedens drift 

Pantsætter har i modsætning til 
veletablerede panteordninger 
næsten fuld rådighed over pant-
satte aktiver, som derfor kan indgå 
i virksomhedens drift uden pro-
blemer men dog under forudsæt-
ning af, at udskillelsen fra pantet 
sker som led i "regelmæssig drift". 
Dette må alt andet lige klart anses 
som en administrativ såvel som 
økonomisk lettelse. 

Da de pantsatte aktiver er uden for 
panthavers rådighed, er der tale 
om ringere kontrol med de pant-
satte aktiver, herunder deres 
værdi og eventuelle undergang. 
Hvorvidt denne ringere kontrol 
opvejes af, at udskillelse af aktiver 
fra pantet alene er under forud-
sætning af ske som led i "regel-
mæssig drift" må bero på en 
stikprøvevis kontrol, hvilket vil 
være en administrativ byrde. 

Håndtering af aktiver indeholdt af 
pantet, herunder identificering af 
enkeltaktiver 

Udskillelse af aktiver fra pantet 
kan ske under forudsætning af 
"regelmæssig drift". Vurderinger, 
der ikke er rutinemæssige, vil 
medføre krav om konkrete vurde-
ringer fra gang til gang, hvilket må 
anses som en administrativ byrde. 

Da pantsatte aktiver ikke skal 
rådighedsberøves eller identifice-
res på enkeltaktiver, er der tale om 
en klar lettelse af den administra-
tive byrde. 

Ændring af virksomhedsstrategi, 
mål, investeringer, kapitalbindinger 
mv. 

Hvis ændringer i virksomhedens 
sfære medfører væsentlig ændring 
af pantets værdi, vil det kræve 
panthavers accept, hvis ikke der er 
aftalt anderledes på forhånd. Dette 
er derfor forbundet med en øget 
administration og kan sågar være 
en ulempe, hvor panthaver kan 
tænkes at ville afvise ændring. 

Panthaver skal aktivt forholde sig 
til ændringer i virksomheden, idet 
panthaveren ikke har en direkte 
kontrol med pantet, som det fx er 
tilfældet i situationer med rådig-
hedsberøvelse. Det er derfor for-
bundet med en øget administra-
tion. 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Der er ikke tale om en udtømmende liste. 
 

Det skal anføres, at beslutninger om valg/fravalg af reglerne om virksomhedspant ikke kan 

drages alene på baggrund af tabellen ovenfor. Dette hænger i al væsentlighed sammen 
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med, at et valg samtidig betyder et fravalg af noget andet, hvilket kunne være en anden og 

veletableret panteordning. Eksempelvis vil virksomhedspant af varelagre være klart at fore-

trække frem for håndpant i administrative henseender, jf. diskussionen i afsnit 3.3.1. Dette 

gælder selvom virksomhedspantet ifølge tabellen vil medføre administration for pantsætter 

såvel som panthaver. Årsagen hertil skal findes i en helhedsvurdering, da virksomheds-

pantet er den bedste løsning i administrative henseender, ligesom det i situationer med 

overgangen fra en panteordning til en ordning med virksomhedspant vil kunne være 

lønsomt set ud fra en nettobetragtning af til- og afgange af administrative byrder. 

3.5 Delkonklusion 

Overvejelser og faktorer, som virksomhederne og deres interessenter bør medtage i deres 

beslutningsproces ved valg/fravalg af virksomhedspant (de i hovedproblemet såkaldte 

"særlige beslutningskriterier"), er i dette kapitel blevet belyst nærmere. Denne under-

søgelse har taget udgangspunkt i generel og overordnet panteteori samt de nye over-

vejelser og faktorer, der med reglerne om virksomhedspant er opstået. Umiddelbart har 

muligheden for etablering af virksomhedspant medført, at der er sket skift i nogle centrale 

panteretslige begreber, hvoraf overgangen til flydende pant er en af de væsentligste. 

Hvorvidt pant i det hele taget er relevant beror på en vurdering af væsentlighed og risiko. 

Hvor væsentligt er lånet eller kreditten for henholdsvis långiver eller kreditor foruden 

skyldneren? Hvor stor er risikoen for, at skyldneren ikke kan opfylde sine betalings-

forpligtelser, og långiver eller kreditorer derfor kan forvente tab? I situationer, hvor der både 

er tale om væsentlig lån eller kreditter, og hvor skyldner kan opnå væsentlige rente-

besparelser, og/eller hvor risikoen for tab er stor, er pant umiddelbar relevant. Årsagen 

hertil er, at pantsætning er forbundet med øget administration, som på panthavers side 

udmøntes i et øget krav til overvågning og løbende værdiansættelse af pantet for at 

vurdere sikringens reelle værdi, mens der for pantsætter er tale om at begrænse 

virksomhedens normale råderum til at træffe beslutninger og råderet til de pantsatte aktiver. 

Samlet kan det derfor siges, at pantet også skal være lønsomt. Dette forstås således, at 

omkostningen ved administrationen af pantet ikke må overstige risikoen for tab for 

panthaver eller rentebesparelsen for pantsætter. Herunder bør administrationen af pantet 

gøres rutinepræget, hvor administrationsbyrden er forholdsvis høj. Endvidere skal det kon-

kluderes, at der ved valg af virksomhedspant er forbundet en vis usikkerhed til vurdering af 

størrelsen på belåningsgraden og værdien af de pantsatte aktiver, hvilket gør virksom-

hedspant mindre attraktivt på grund af usikkerheder, ligesom den effektive udnyttelse vil 

være mindre end fx andre veletablerede panteordninger. 
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4 Detailreglerne bag virksomhedspant 

4.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil de for afhandlingen væsentlige detailregler om virksomheds- og 

fordringspant blive gennemgået. Fokus vil ligge på aktivgrupper og undtagelser hertil, 

alternativer til virksomhedspant samt overvejelser i øvrigt ud fra en helhedsvurdering. Da 

fordringspant alene omfatter simple fordringer, jf. TL § 47 d, stk. 1, er denne panteordning 

ikke særskilt behandlet, men fremhævet hvor relevant. 

4.2 Stiftelse af virksomheds- eller fordringspant 

Kravene til pantsætter, stiftelse, dokumentation og tinglysning (sikringsakt) er ens for 

virksomheds- og fordringspant. 

4.2.1 Krav til pantsætter 

4.2.1.1 Betingelser 

Virksomheds- og fordringspant kan stilles af "indehaveren af en erhvervsvirksomhed", jf. TL 

§§ 47 c, stk. 1, og 47 d, stk. 1. Det betyder, at det er den juridiske ejer af virksomheden, 

som er pantsætter.74 Det er derfor irrelevant om virksomheden drives i selskabsform eller i 

personligt regi. Det er dog et krav, at der er tale om en erhvervsvirksomhed, hvorfor 

reglerne fx ikke finder anvendelse for privatpersoner, almennyttige fonde og foreninger m.fl. 

Begrebet "erhvervsvirksomhed" har udvalget bag betænkningen ikke defineret i tilstræk-

keligt omfang, hvorfor der må henvises til andre love og teori i øvrigt. Således fremgår det 

af LEV § 1, stk. 3, nr. 1, at en virksomhed anses for erhvervsdrivende, når den overdrager 

varer, rettigheder, ydelser eller lignende, for hvilket den normalt modtager et vederlag. 

Suppleret med teori inden for mikroøkonomi, hvor virksomheders primære formål er at 

opnå størst mulig profit75, kan begrebet "erhvervsvirksomhed" synes afgrænset. Det skal 

dog bemærkes, at størst mulig profit alene er et mål og ikke et krav. Det faktiske resultat af 

selve virksomhedsdriften, herunder realiseringen af underskud, er irrelevant for, hvorvidt 

man kan tale om virksomhedsdrift eller ej. Ligeledes er vederlagets karakter uden betyd-

ning. Vederlaget kan således erlægges i kontante midler, varer, rettigheder, ydelser eller 

andet, så længe der bare er tale om en modydelse. 

                                                 
74 Jf. Betænkningen, side 274. 
75 Jf. "Velfærd og Marked", af Jørn Henrik Petersen, 1. udgave, 2. oplag udgivet i 1999 af forfatteren og 
Odense Universitetsforlag, side 15. 
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4.2.1.2 Forbud 

I medfør af TL § 47 e, stk. 1, 1. pkt., er virksomheds- eller fordringspant, som stilles til 

fordel for den, der er skyldneren eller pantsætterens nærstående76 uden retsvirkning. 

Formålet hermed er at undgå misbrug, såsom berigelseskriminalitet og konkursrytteri.77 

Endvidere er reglen ikke i uoverensstemmelse med forbuddet om lån og sikkerhedsstillelse 

til personkredsen i henhold ASL § 115 og APSL § 49. Disse regler medfører derimod, at 

forbudet mod lån og sikkerhedsstillelser også omfatter ledelsen (bestyrelse og direktion) og 

nærtstående78 hertil samt situationer, hvor lån eller sikkerhedsstillelse er med formål at 

erhverve aktier eller anparter i virksomheden (dvs. selvfinansiering). Forbudet hindrer dog 

ikke subrogation, hvor den nærstående indtræder i et allerede stillet virksomheds- eller 

fordringspant ved indfrielse af tredje mands fordring mod pantsætteren, som er sikret ved 

virksomheds- eller fordringspant. Hvorvidt subrogation er eller bliver en direkte omgåelse af 

forbudet vil tiden vise. 

4.2.2 Stiftelse og dokumentation 

Der eksisterer aftalefrihed mellem pantsætter og panthaver, dog således, at der i henhold 

til TL §§ 47 c, stk. 1, 1. pkt., og 47 d, stk. 1, 1. pkt., udarbejdes et skadesløsbrev, som 

væsentligst skal tjene til dokumentation og som tinglysningsgrundlag. Herudover er for-

målet med skadesløsbrevet, at pantsætter og panthavers identitet fastslås, aftalevilkår og 

betingelser defineres, omfanget af aktiver anføres (jf. kravet om identificerbarhed i afsnit 

3.3.1) og panterammen angives. Det skal bemærkes, at skadesløsbrevet ikke kan 

udstedes til ihændehaveren, ligesom det ikke kan overdrages til ny panthaver fx i for-

bindelse med pengeinstitutskifte, ny hovedleverandør mv., jf. TL §§ 47 c, stk. 2, 2. pkt., og 

47 d, stk. 2, 2. pkt. 

4.2.3 Tinglysning og sikringsakt 

4.2.3.1 Retsvirkning 

Ved tinglysning af skadesløsbrevet opnår panthaver beskyttelse over for godtroende 

aftaleerhverver og retsforfølgende kreditorer i de aktiver, som er omfattet af det tinglyste 
                                                 
76 Jf. Konkursloven § 2: Ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linie, søskende, de nævnte personers 
ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særligt nær. Et selskab (eller flere) og en person (eller 
flere) såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapi-
tal, eller andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab. 
77 Jf. "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. 
oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, side 17. 
78 Ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linie, eller som på anden måde står den pågældende 
nær. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud. studiet  af Thomas S. Prebendorf 
Juridisk Institut  1. august 2008 
__________________________________________________________________________ 

 48 

virksomheds- eller fordringspant. Ekstinktion og vindikation sker efter de almindelige regler, 

hvilket ikke behandles nærmere i denne afhandling, jf. afgrænsningen i afsnit 1.2.2. Ved 

virksomhedspant i simple fordringer eller fordringspant medfører dette, at tinglysning 

træder i stedet for at give meddelelse i henhold til GBL § 31 ved fx overdragelse af fordring 

til eje. Dette medfører, at en tinglysning af et virksomheds- eller fordringspant vinder ret 

forud for erhverver af en fordring, hvor skyldneren modtager meddelelsen om fordringens 

overdragelse fra erhverver senere end tidspunktet for tinglysningen. Ved virksomhedspant i 

simple fordringer og fordringspant skal skyldneren fortsat foretage sin betaling til pant-

sætter (fordringens ejer) for at opnå frigørelse af skyldnerforholdet. 

4.2.3.2 Forældelse 

Efter TL § 42 g, stk. 2, slettes tinglyste dokumenter, når der er forløbet 10 år efter 

dokumentets tinglysning, hvis ikke der er anmeldt en fornyet tinglysning. Denne for-

ældelsesregel gælder dog ikke de såkaldte negativerklæringer, jf. afsnit 4.3.2. 

4.2.3.3 Forbud 

Efter TL § 47 e, stk. 2, kan der på intet tidspunkt være tinglyst både virksomheds- og 

fordringspant for samme pantsætter. Dette hindre dog ikke, at et virksomheds- eller 

fordringspant kombineres med andre panteordninger eller sikkerhedsstillelser, ligesom der 

sagtens kan tinglyses flere virksomhedspant for samme pantsætter. Dette medfører, at der 

må tages stilling til panthavernes indbyrdes prioritering fx ved indbyrdes aftaler. Ud-

gangspunktet er dog, at det først tinglyste skadesløsbrev har første prioritet. Alternativ kan 

de forskellige virksomhedspant gælde forskellige grupper af aktiver. 

4.2.4 Afgiftsstruktur 

Ved førstegangstinglysning udgør afgiften 1.400 kr. med tillæg af 1,5 % af den ramme, der 

er anført i skadesløsbrevet (panteværdi), jf. TL § 5, stk. 1, mens afgiften ved ændringer til 

tinglyst skadesløsbrev (fx ændringer i de kategorier af aktiver, pantet omfatter) udgør en 

udgift på 2.800 kr., jf. TL § 5, stk. 4. Består ændringen derimod af en overdragelse af 

pantet til ny panthaver (fx ved pengeinstitutskift) udgør udgiften 1.400 kr., jf. TL § 5, stk. 6, 

hvis tinglysningen vel og mærke sker på samme vilkår som det aflyste skadesløsbrev, dvs. 

uden ændringer ud over panthavers identitet. Ændring af tinglyst skadesløsbrev, hvor der 

sker en forhøjelse af panterammen, er udgiften hertil 1.400 kr. (2.800 kr. hvis panthaver 

også ændres) med tillæg af 1,5 % af selve panterammens forhøjelse. 
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4.3 Omfanget af aktivtyper samt begrænsninger og undtagelser 

4.3.1 Positivliste 

Aktiver, som virksomhedspantet kan omfatte fremgår af TL § 47 c, stk. 3, og er anført i 

tabellen nedenfor. For så vidt angår fordringspant, kan omfattede aktiver alene udgøres af 

simple fordringer, jf. TL § 47 d, stk. 1. 

Tabel 12 Aktiver, der kan omfattes af et virksomhedspant 

Aktivgruppe Beskrivelse 
Simple fordringer 
hidrørende fra 
salg af varer og 
tjenesteydelser 

For at der kan være tale om simple fordringer, indebærer det, at der for fordringerne ikke 
er udstedt negotiable gældsbreve, veksler eller andet, men at fordringen er opstået som 
følge af salg, gave eller på anden vis forpligtende handling eller undladelse. Er der tale 
om modydelser eller naturalier forudsættes det, at disse er værdiansat og kan "omvek-
sles" til monetære enheder. I henhold til andre lovregler kan simple fordringer ikke om-
fatte krav på udbetaling af negativt momstilsvar, fiskekvoter, landbrugsstøtte, fiskeop-
drætstilladelser og tildeling af CO2-kvoter. 

Lagre af råvarer, 
halvfabrikata og 
færdigvarer 

Der er tale om alle former for lagre, herunder emballager mv. Hvorvidt der er tale om en 
lagervare afhænger af en konkret vurdering af virksomhedens karakter og forhold. Det er 
uden betydning, hvilket stadium varen befinder sig på i fremstillingsprocessen, ligesom 
den bagvedliggende hensigt med indkøbet af varen (fx indkøbt med henblik på videresalg 
eller indkøbt til forbrug i fremstillingsprocessen) er uden betydning. Lagre omfatter end-
videre landbrugsvirksomheders afgrødre, frø, såsæd og lignende, men ikke besætning, 
som indgår som et omsætningsaktiv med henblik på videresalg (fx slagtekvæg). Her-
udover kan alene køretøjer, som ikke er omfattet af TL § 42 c, indgå, og hvis de indgår 
som et omsætningsaktiv med henblik på videresalg. 

Køretøjer, som 
ikke er og aldrig 
har været 
registreret i et 
motorregister 

Da køretøjer, som har været registreret i et motorregister (i Danmark Centralregisteret for 
Motorkøretøjer), er omfattet af anden veletableret panteordning, kan disse ikke indgå i 
virksomhedspantet. Det er således kun "fabriksnye" køretøjer, som aldrig har været 
registreret i et motorregister, som kan indgå i virksomhedspantet. 

Driftsinventar og 
driftsmateriel 

Definitionen af driftsinventar og -materiel følger TL §§ 37 og 47 b, stk. 2. Således er 
virksomhedens inventar, materiel og tekniske anlæg af enhver art, herunder køretøjer, 
som ikke er omfattet af TL § 42 c, og hvis de ikke indgår som et omsætningsaktiv med 
henblik på videresalg. Det er dog uden betydning om aktivet har en bestemt fysisk til-
knytning til den ejendom eller de lokaler, hvorfra virksomheden drives, eller om det indgår 
i driften eller udgør overskudskapacitet. Driftsinventar og -midler kan ikke omfatte besæt-
ning, som indgår i et anlægsaktiv (fx avlsbrug). 

Drivmidler og 
andre 
hjælpestoffer 

Der skal være tale om, at disse aktiver har en funktionel betydning, og at de er bestemt til 
forbrug i virksomhedens drift. Alternativt vil aktiverne kunne henhøre under varelagre, jf. 
ovenfor. 

Besætning Alle typer af besætninger indgår uagtet hensigten med disse. Det er således uden be-
tydning, om der er tale om en avlsbesætning eller besætning bestemt for slagtning eller 
anden omsætning. 

Immaterialrettigh
eder 

Aktiverne omfatter de rettigheder, som efter hidtil gældende regler om underpant har 
kunnet pantsættes. Der er således alene tale om en forenkling af reglerne i al alminde-
lighed. Det drejer sig om goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, 
varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven (ophævet), ophavsrets-
loven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi). Der stilles 
sikre krav om registrering af rettighed eller, at ibrugtagelse heraf skal være påbegyndt. 

Kilde: TL § 47 c, stk. 3 samt "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars Lindencrone 
Petersen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, afsnit 4.1. 

 

Panteretten omfatter som hovedregel alle aktiver i den valgte aktivgruppe uanset, om de 

befinder sig i Danmark eller udlandet. Der er således tale om et globalprincip, hvilket med-
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fører en risiko for, at eventuelle udenlandske aktiver til trods for hovedreglen ikke kan indgå 

som følge af udenlandske lovregler. Eksempelvis kunne det tænkes, at en udenlandsk stat 

i henhold til egne nationale love har første prioritet i fordringer hos den lokale skyldner for 

ubetalte skatter og afgifter. 

 

Eksisterende aktiverne omfattes på tidspunktet for virksomheds- eller fordringspantets 

etablering, hvilket vil sige på tidspunktet for tinglysning. Senere erhvervede aktiver omfattes 

på tidspunktet for deres erhvervelse med mindre andet er aftalt, fx et gyldigt ejendoms-

forbehold, jf. afsnit 4.6.2, og hvor erhvervelsen ikke sker som led i udskillelse af et til-

svarende aktiv, jf. afsnit 3.3.3. 

4.3.2 Negativliste 

Aktiver, som ikke kan omfattes af virksomhedspantet, fremgår af TL § 47 c, stk. 4, og er 

anført i tabellen nedenfor. Der er primært tale om undtagelser til de i tabel 12 på side 49 

anførte aktiver. 

Tabel 13 Aktiver, der ikke kan omfattes af et virksomhedspant 

Aktivgruppe Beskrivelse 
Aktiver omfattet 
af tinglyst pante-
ret i medfør af TL 
§ 37 

Det afgørende for, om et aktiv falder uden for en virksomhedspanteret, er ikke, om aktivet 
efter sin art vil kunne omfattes af panteretten i ejendomme, men om det efter en konkret 
bedømmelse omfattes af panteretten i den faste ejendom. Løsøre gribes således først af 
panteretten i ejendommen, når der konstateres et vist stedligt og driftsmæssigt tilhørs-
forhold til denne. I modsætning hertil gælder under virksomhedspant, at det indkøbte 
aktiv omfattes af virksomhedspantet, straks pantsætteren har erhvervet det, jf. tabel 12 
på side 49. Materiel, der artsmæssigt er driftsmateriel, men som er bestemt til anvendelse 
uden for ejendommen, eller som ikke er nødvendig i driften (fx overskudskapacitet), er 
ikke omfattet af panteretten i ejendommen og vil derfor evt. være omfattet af virksom-
hedspantet. Et aktiv kan som følge af statusskifte "vandre" mellem panteretten i ejen-
domme og virksomhedspantet. 

Aktiver, der kan 
omfattes af pan-
teret i medfør af 
TL § 42 j, stk. 4 
(andelsbolig-
aktiver) 

Undtagelsen har reelt kun betydning for erhvervsandelsboligaktiver, da andelsboligaktiver 
i privat regi ikke kan pantsættes som virksomhedspant, jf. afsnit 4.2.1.1. Når intet andet er 
aftalt, gælder undtagelsen også forbedringer samt inventar, der er særligt tilpasset eller 
installeret i lejligheden. 

Apotekers 
inventar og 
varelagre 

Som følge af anden lovgivning, hvorved den danske stat yder sikkerhed, er apotekers 
inventar og varelagre undtaget reglerne om virksomhedspant. 

Bilbogsaktiver 
fritaget for 
registrering 

Der er tale om køretøjer i henhold til TL § 42 c, som bl.a. er fritaget for registrering, hvis 
det ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje (fx private veje, virksomhedens 
område mv.). 

Skibe og tilbe-
hørsgenstande 

Der er alene tale om skibe med en bruttotonnage på 5 eller derover samt aktiver, der kan 
omfattes af en panteret i skibe i medfør af andre lovregler. Det vil sige, at skibe med en 
bruttotonnage under 5 samt tilbehør kan omfattes af et virksomhedspant. 

Luftfartøjer og til-
behørsgenstande 

Der er tale om luftfartøjer samt aktiver, der kan omfattes af en panteret i luftfartøjer i med-
før af andre lovregler. I praksis gælder dette alle luftfartøjer - behæftet som ubehæftet - 
og uanset om de er registreret eller ej. 

Kilde: TL § 47 c, stk. 4 samt "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars Lindencrone 
Petersen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, afsnit 4.2. 
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Ud over de i tabellen anførte undtagelser kan likvider (indeståender i bank, kontanter mv.), 

negotiable papirer (veksler, checks mv.), værdipapirer (aktier, obligationer, investerings-

foreningsbeviser, pengemarkedsinstrumenter, futures, rente- og valutaswaps, optioner mv.) 

og EF-varemærker heller ikke indgå i virksomhedspantet. Årsagen hertil er, at udvalget bag 

betænkningen enten har fundet det uhensigtsmæssigt, eller at andre lovregler vil medføre 

komplikationer, såfremt det blev tilladt at pantsætte disse aktiver under reglerne om 

virksomhedspant.79 Disse aktiver behandles derfor ikke nærmere i denne afhandling. 

 

Aktiverne omfatter endvidere ikke "frugter" eller "surrogater" medmindre, der er tale om 

erstatnings- og forsikringssummer for de i pantet omfattede aktiver. Med "frugt" menes et 

sekundært aktiv, som opstår ved brug af det primære aktiv (fx koens mælk, fårets uld 

m.fl.).80 Med "surrogat" menes et aktiv, som erstatter et andet aktiv omfattet af pantet som 

følge af dets undergang (fx ekspropriationserstatninger).81 

4.3.3 Negativerklæringer 

Samtidig med muligheden for at etablere virksomhedspant, hvorved visse kreditorer får 

forrang over for andre, så er der åbnet op for muligheden af, at virksomheden som mulig 

pantsætter forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af TL §§ 47 (indi-

viduelt bestemt løsøre), 47 b, stk. 2 (driftsinventar og -materiel i forbindelse med virk-

somhed fra lejede lokaler), 47 c, stk. 3, nr. 1-7 (virksomhedspant) og 47 d (fordringspant). 

Denne forpligtelse benævnes en "negativerklæring", som tinglyses ifølge TL § 43, stk. 2. 

En negativerklæring begrænset til fx ikke at tinglyse virksomhedspant afskærer ikke 

virksomheden fra at anvende andre panteordninger, ligesom en negativerklæring mod 

anvendelse af muligheden for at foretage fordringspantsætning ikke afskærer virksom-

heden fra at anvende factoring. 

4.4 Forholdet til tredjemand 

En dybere gennemgang af forholdet til tredjemand er undladt i denne afhandling, jf. 

afgrænsningen i afsnit 1.2.2. Dog skal det anføres, at panthaveren på området for simple 

fordringer ikke får en stærkere stilling over for skyldnerens medkontrahent, end skyldneren 

selv havde. Panthaveren må således respektere de begrænsninger, hvormed det enkelte 

                                                 
79 Jf. Betænkningen, siderne 132 til 136. 
80 Jf. "Panteret", af Bent Iversen og Lars Hedegaard Kristensen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af Forlaget 
Thomson A/S, side 33. 
81 Jf. "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. 
oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, side 26. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling 
Cand.merc.aud. studiet  af Thomas S. Prebendorf 
Juridisk Institut  1. august 2008 
__________________________________________________________________________ 

 52 

aktiv indgik i skyldnerens formue. Herudover skal virksomhedspanthaveren respektere 

udlæg i aktiver omfattet af virksomhedspantet, hvis udlægshaver senest 3 hverdage efter 

udlæggets foretagelse har givet meddelelse til virksomhedspanthaveren om udlægget, jf. 

TL § 47 c, stk. 5. Et modtræk fra virksomhedspanthaveren kunne være begæring om 

konkurs under hensynstagen til konkurslovens regler herom82. Således ville udlægget efter 

KL § 71 bortfalde. 

4.5 Øvrige væsentlige forhold 

Et andet væsentligt forhold for panthaver, og som er en direkte følge af risikoen for, at 

reglerne om virksomhedspant på sigt ville medføre flere konkursboer uden aktiver til 

dækning af bobehandlingen, jf. nærmere herom i kapitel 5, er, at virksomhedspanthaveren 

hæfter for bobehandlingsomkostningerne med indtil 50.000 kr., jf. KL § 27, stk. 3, 1. pkt. 

Denne hæftelse er solidarisk med eventuelt andre virksomhedspanthavere, og skifteretten 

kan kræve sikkerhedsstillelse for denne hæftelse, jf. KL § 27, stk. 3, 4. pkt. Hæftelsen kan 

endvidere udvides til at omfatte panthavere, hvor virksomhedspantet er aflyst indtil 2 år før 

fristdagen, hvis aflysningen under hensyn til omstændighederne ikke synes ordinær, jf. KL 

§ 27, stk. 4. I medfør af betalingsstandsning eller konkurs "fryses" virksomheds- eller 

fordringspantet, jf. TL § 47 f. Tidspunktet for frysningen afhænger af, om der er tale om 

betalingsstandsning eller konkurs. Med "frysning" menes, at værdien af de pantsatte aktiver 

fastlåses, således at eventuelle gevinster i forbindelse med afviklingen mv. tilfalder 

samtlige kreditorer og ikke alene panthaveren.83 

4.6 Alternativer til virksomheds- og fordringspant 

Som alternativer vurderes umiddelbart konsignation, ejendomsforbehold, kaution og 

factoring for relevante, hvorfor disse kort er medtaget i dette kapitel. 

4.6.1 Konsignation 

Konsignation er allerede anført i kapitel 3, som alternativ til nøglepant, hvor det argumen-

teredes, at nøglepant ikke fandt praktisk anvendelse på varelagre af administrative forhold. 

Konsignation er endvidere en konstruktion, der minder meget om et ejendomsforbehold, 

                                                 
82 Særligt skal der tages højde for betingelserne for at begære skyldneren konkurs, jf. kapitel 3 i konkursloven, 
samt i særdeleshed forbud mod panthavers erklæring om at begære skyldneren konkurs i situationer omfattet af 
KL § 20. 
83 Dette hænger sammen med det generelle insolvensretlige princip om, at aktiver, oparbejdet efter skyldneres 
insolvens, bør komme samtlige kreditorer til gode, jf. "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Hei-
berg og Lars Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media, side 39. 
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dog således at erhverver af en varer i konsignation har ret til at foretage videresalg heraf. 

De almindelige gyldighedsregler for konsignation er84: 

• at der løbende (periodisk) foretages afregning af salget (i takt hermed) uden, at det er et 

krav, at afregningen sker aktiv for aktiv (som minimum dog afregning pr. måned), og 

• at erhververen af varer i konsignation fører et konsignationsregnskab (lagerregnskab 

over varer i konsignation) for at holde styr på varer i konsignationsforholdet (kan 

sammenlignes med det panteretslige krav om identificerbarhed). 

 

Umiddelbart synes konsignation at være et stærkt alternativt til virksomhedspant i 

varebeholdninger, da der ikke skal tinglysning og derved svares afgift af konsignations-

aftalen. Konsignation vurderes imidlertid kun at kunne erstatte virksomhedspant, hvor pant-

haveren vil være pantsætterens hovedleverandør. 

4.6.2 Ejendomsforbehold 

Formålet med et ejendomsforbehold er, at sælger kan ophæve købet, såfremt køber 

misligholder sine betalingsforpligtelser, jf. KAL § 6, stk. 1. Det forudsættes således, at der 

foreligger en aftale, og at denne indeholder angivelse af ejendomsforbehold. Gyldigheden 

af ejendomsforbeholdet i erhvervsmæssig henseende er ifølge KAL § 34, stk. 1 betinget af 

følgende forhold: 

• at ejendomsforbeholdet er aftalt senest på overdragelsestidspunktet (udlånte og 

demovarer anses ikke for at være overdraget), 

• at beløb til betaling er større end 2.000 kr., og 

• at der ikke er tale om kreditkøb med variabel rente. 

 

Umiddelbart synes reglerne om ejendomsforbehold at være et stærkt alternativ til 

virksomhedspant, da der ikke skal ske tinglysning og derved svares afgift af ejendoms-

forbeholdet. Ejendomsforbeholdet vurderes imidlertid kun at kunne erstatte virksomheds-

pant, hvor panthaveren vil være pantsætterens leverandør. 

4.6.3 Kaution 

Som diskuteret i kapitel 2 er reglerne om virksomhedspant netop indført med henblik på at 

hjælpe ejerledet virksomheder med få ejere uden væsentlig privat formue. Formålet har 

således været at komme den personlige kaution og sikkerhedsstillelse til undsætning. Dette 

                                                 
84 Jf. "Sikkerhed i løsøre", af Anders Ørgaard, 5. udgave, 1. oplag, udgivet i 2006 af Forlaget Thomson A/S, 
side 77 og 78. 
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betyder ikke, at kaution ikke fortsat kan være et alternativ. Således er der ikke krav om 

tinglysning af kautionsforholdet, hvorfor kautioner alene oplyses i virksomhedens regn-

skab85. Herudover kan kautioner frit efter aftale overdrages i modsætning til virksomheds-

pant, jf. afsnit 4.2.2. Der eksisterer ligeledes aftalefrihed på området for kaution, dog så 

længe aftalen dokumenteres på skrift, jf. LFV § 4886. Endvidere gælder forbudet i ASL § 

115 og APSL § 49, som er omtalt i afsnit 4.2.1.2, også på området for kautioner. 

Hæftelsens omfang (beløb) og art (fx solidarisk hæftelse) samt kautionens indtrædelse 

beror på selve aftalen, ligesom risikoen for omstødelse i henhold til konkurslovens regler 

beror på en konkret vurdering87, som ikke er nærmere behandlet i denne afhandling. 

Kautionsreglerne vurderes således som et stærkt alternativ til virksomhedspant, hvor der er 

tale om mindre sikkerhedsstillelser. 

4.6.4 Factoring 

Factoring anvendes som fælles betegnelse for en række forskellige ordninger, der alle er 

kendetegnet ved, at en sælger (kreditor) af en vare eller ydelse overfører sine nuværende 

og fremtidige faktura- og kreditsalgsfordringer på køberen (skyldneren) af varen eller 

ydelsen til en "factor".88 "Factor" er et selskab, som beskæftiger sig inden for finansiering. 

Ordningen medfører typisk et eller flere af følgende hovedelementer: 

• Factor overtager bogholderi og inkasso vedrørende fordringerne. 

• Factor yder finansiering på baggrund af sikkerhed eller overtagelse af fordringerne. 

• Factor kan dække risici ved fordringerne (risiko for tab som følge af skyldnerens 

manglende betalingsevne). 

 

Kreditors overdragelse af administrationen til factor er selvfølgelig en administrativ lettelse, 

som dog kan medføre tab af værdifuld kontakt til skyldneren. Alene i forbindelse med 

overdragelse af fordringerne til eje eller sikkerhed, er factor forpligtet til at give skyldneren 

meddelelse herom, jf. GBL § 31. Herefter kan skyldneren alene betale med frigørende 

virkning til factor mod tidligere kreditor. Denne meddelelse skal ske samtidig med fordring-

ens stiftelse, såfremt den ikke skal falde ind under et virksomheds- eller fordringspant, hvor 

                                                 
85 Jf. ÅRL § 64, stk. 1, såfremt virksomheden følger årsregnskabslovens bestemmelser, og at kautionsforholdet 
eksisterer på balancedagen. 
86 Oprindelig § 41 a i "Lov om banker og sparekasser", der nu er ændret til "Lov om finansiel virksomhed". 
87 Jf. "Kaution", af Hans Viggo Godsk Pedersen, 6. udgave, 1. oplag, udgivet i 2002 af Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, kapitel 2 og 5. 
88 Jf. "Sikkerhed i fordringer", af Nis Jul Clausen, 4. udgave, 1. oplag, udgivet i 2003 af Forlaget Thomson 
A/S, side 99. 
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dette måtte være stiftet og tinglyst forud for factoringsordningen. Det vil sige, at med-

delelsen senest skal gives på faktureringstidspunktet, hvor fordringen i sagens natur stiftes. 

4.7 Helhedsvurdering 

4.7.1 Vurdering af balancen i reglerne 

Som omtalt i afsnit 2.3.1 virker reglerne om virksomheds- og fordringspant umiddelbart 

afbalanceret, hensynsfulde for alle parter, imødekommende over for misbrug, 

velovervejede og måske det bedste bud. Der er i hvert fald åbnet op over for en bred 

brugerkreds af virksomheder, og mulighederne for aktiver, som kan indgå i pantsætningen, 

er udvidet kraftigt89. Det har ikke været hensigten med reglerne at overlappe eksisterende 

og veletablerede panteordninger, når der bortses fra underpantsætning af im-

materialrettigheder. I stedet er de gængse sikringsmuligheder omtalt i afsnit 4.6 suppleret 

med nye muligheder, hvorved erhvervsvirksomhederne umiddelbart synes at have fået en 

bedre mulighed for at kunne vælge en for dem optimal løsning. Med afbalanceret, 

hensynsfuld og velovervejet menes, at der i reglerne er søgt indarbejdelse af en række 

"sikkerhedsventiler" for de ringere stillede interessenter, hermed tænkes særligt på 

ufrivillige såvel som frivillige og usikrede kreditorer, jf. kapitel 2. Således er der et forbud 

mod pantsætning til fordel for nærtstående, krav om at panthaver skal bære en hæftelse 

med indtil 50.000 kr. af bobehandlingsomkostningerne i tilfælde af konkurs, mulighed for 

negativerklæringer, og at der er et forbud om at kombinere virksomheds- og fordringspant 

på samme tid i samme virksomhed. Naturligvis vil især panthavers hæftelse (set fra 

panthavers side) kunne argumenteres som en udhulning af pantets værdi, idet hæftelsen 

fragår af pantets værdi i en konkurssituation, mens pantsætter vil kunne argumentere for, 

at afgiften er høj i forhold til andre panteordninger og alternativerne hertil, jf. advokat 

Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert90. Særligt disse to forhold medfører, at der må 

antages en vis tilbageholdenhed ved anvendelse af reglerne om virksomhedspant i 

situationer med mindre lån og kreditter, jf. advokat og HD(F) Troels Wenzel Østergaard fra 

SelskabsAdvokaten ApS91. 

 

                                                 
89 På baggrund af en sammenholdelse af figur 4 på side 22 og tabel 1 på side 20 med afsnit 4.3. 
90 Jf. artiklen "Virker ikke: Sløj interesse for loven om virksomhedspant" af Frederik M. Juel, Berlingske 
Tidende 7. december 2007, 3 sektion, business, side 16. Endvidere henvises til Betænkningen, siderne 250 til 
256, hvor det anføres, at statens indtægter forventes (på kort sigt) at overstige udgifter og tab ved indførelse af 
reglerne om virksomhedspant. 
91 Jf. artikel om virksomhedspant på selskabets hjemmeside, www.selskabsadvokaten.dk  
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Forældelsesreglen er et godt eksempel på, at parterne med tiden tvinges til at revurdere 

pantets aktualitet, værdi og behov. Mens brugen af reglerne bidrager til en bedre åbenhed, 

idet alle i princippet har adgang til tingbøgerne. I modsætning hertil er, at der ved en lang 

række af alternativerne omtalt i afsnit 4.6 ikke er noget umiddelbar krav om offentliggørelse 

ud over i virksomhedernes regnskab. 

4.7.2 Hensynstagen til tvist- og tvivlssager 

Som følge af aftalefriheden ved etablering af virksomhedspant er det ekstra vigtigt, at 

rammerne om de fremtidige forhold er på plads. Således kan panthaver og pantsætter 

formulere aftaler, som særligt rettes mod den konkrete virksomhed, således at potentielle 

tvist- og tvivlsspørgsmål på forhånd afklares. Her kan eksempelvis ske en nærmere aftale 

om og definition af, hvad der kan anses eller ikke anses som "udskillelse som led i 

regelmæssig drift", hvordan panthaver kan frikøbes, hvordan rapportering af pantets værdi 

skal ske fra pantsætter til panthaver mv. Dette forhold medfører, at pantsætter - ud fra en 

forudsætning om, at denne er aftalens svage part rent forhandlingsmæssigt - har behov for 

rådgivning ud over den, som panthaver måske modtager fra panthaver (fx et pengeinstitut). 

4.7.3 Kombineret anvendelsesmuligheder 

Det kan herudover anføres, at flere virksomhedspant kunne finde anvendelse. Således 

kunne virksomhedens hovedleverandør have virksomhedspant begrænset til varelagre, 

mens det tilknyttede pengeinstitut kunne have virksomhedspant begrænset til fordringer. 

Hermed synes to umiddelbare væsentlige interessenter at kunne tilfredsstilles, mens 

virksomheden og pantsætter gerne skulle opnå en rentebesparelse på kassekreditten såvel 

som en forlængelse eller på anden vis begunstiget kredit hos leverandøren. Virk-

somhedspant bør herudover ikke stå alene, simpelthen fordi det ikke kan omfatte alle 

materielle anlægsaktiver. Der kan således være behov for en vis kombination med 

eksisterende og veletablerede panteordninger såsom pant i fast ejendom. 

4.7.4 Identificerede dilemmaer og afklaring heraf 

Uagtet de overvejende positive forhold anført i de foregående afsnit ovenfor udestår der 

enkelte væsentlige dilemmaer. Således er følgende forholdt uklare92: 

• Om en ordreproducerende virksomhed kan lade værdien af igangværende arbejder for 

fremmed regning - men endnu ikke fakturerede - indgå i virksomhedspantet. 

                                                 
92 Jf. Kromann Reumerts publikation "Virksomhedspant - et nyt og fleksibelt finansieringsinstrument", af 
advokat og HD(F) Christian Jul Madsen m.fl. (er ikke dateret eller versionsangivet). 
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• Om ej betalte indtægter fra udlejning af en fast ejendom er omfattet virksomhedspantet 

eller ejendomspantet. 

• Hvordan virksomhedspant håndteres i situationer med virksomhedsopkøb, fusioner, 

spaltninger mv.93 

 

Med hensyn til punkt 2 og 3 vurderes disse umiddelbart for specifikke og afgrænsede til få 

situationer og virksomheder, mens punkt 1 har langt mere generel karakter og relevans for 

mange virksomheder og situationer med virksomhedspant. Således er alene en vurdering 

af punkt 1 medtaget i denne afhandling. 

 

I tabel 1 på side 20, hvor regnskabsdata for virksomheder er opsummeret, er værdien af 

igangværende arbejder indeholdt i varelagre. Endvidere indgår værdien af de igangværen-

de arbejder ved opgørelsen af de i betænkningen skønnede rentebesparelser, jf. nærmere 

herom i kapitel 5. Det må således vurderes, at det har været hensigten med reglerne om 

virksomhedspant, at værdien af de igangværende arbejder i erhvervsvirksomheder skulle 

kunne indgå i et virksomhedspant. Herudover fremgår det af positivlisten, jf. tabel 12 på 

side 49, at en vare kan indgå i virksomhedspantet uagtet dens fysiske stadium i frem-

stillingsprocessen. Med dette henledes opmærksomheden på "varer under fremstilling", 

som primært sker for virksomhedens egen regning og risiko, og som efterfølgende lægges 

på virksomhedens lager. Her hersker ingen tvivl om, hvorvidt varen kan indgå i et virk-

somhedspant eller ej. Men da igangværende arbejder sker for fremmed regning, tilfalder 

ejendomsretten ikke den producerende virksomhed, men derimod køberen til det udførte 

arbejde (fx en bygherre).94 Hermed kan det argumenteres, at det ikke er i den producer-

ende virksomheds ret at pantsætte det igangværende arbejde, da virksomheden ikke har 

ejendomsretten og dermed råderetten over arbejdet. Dette kunne dog forholde sig 

anderledes, hvor en aftale mellem virksomheden og køber vedrørende omfanget og arten 

af det udførte arbejde fastsætter den producerende virksomhed som rette juridiske ejer 

indtil køber har godkendt og eventuelt betalt for det udførte arbejdet. Falder igangværende 

arbejder uden for betingelserne til varelagre ifølge positivlisten, kan igangværende arbejder 

dog henføres til betingelserne for fordringer i stedet. I positivlisten, jf. tabel 12 på side 49, er 

                                                 
93 Dette dilemma synes umiddelbart at ligge uden for afhandlingens område, hvorfor der ikke vil ske en nær-
mere behandling heraf, herunder vil der ikke blive stillet ændringsforslag i kapitel 7. Det skal tilføjes, at dilem-
maets karakter og omfang fortsat er relevant, men må lade sig undersøge af andre. 
94 Jf. ”Årsrapporten - kommentarer til årsregnskabsloven” (bind 2), af Olaf Hasselager m.fl., 3. udgave, 1. 
oplag, udgivet i 2001 af Forlaget Thomson A/S, del 4, siderne 1082 og 1083 (bemærkninger til regnskabs-
posterne "varer under fremstilling" og "igangværende arbejder for fremmed regning"). 
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det anført, at fordringen skal være opstået som følge af en forpligtende handling (eller 

undladelse). En aftale mellem en virksomhed og en køber om udførelsen af et nærmere 

givent stykke arbejde må siges at være en forpligtende handling. Endvidere er det aftale-

grundlaget og arbejdets løbende udførelse samt overdragelse (levering) til køber, som 

medfører en indregning i den producerende virksomheds regnskab under omsætnings-

aktiverne. Indregningen og målingen skal ske med den værdi, som svarer til omfanget af 

det udførte arbejde (efter et produktionskriterium), og som efterfølgende og med rimelig 

sandsynlighed må forventes at kunne faktureres til køber (det vil sige efter nedskrivning til 

imødegåelse af tab).95 Det vil i praksis sige, at indregningen sker under hensynstagen til 

køberens godkendelse af arbejdet eller forventningerne herom. 

 

Værdien af de igangværende arbejder kan således indgå i virksomhedspantet, idet den 

producerende virksomhed uagtet den manglende ejendomsret har erhvervet sig ret til 

betaling for det udførte arbejde med den værdi, som fremgår af virksomhedens regnskab 

under omsætningsaktiverne. 

4.8 Delkonklusion 

Detailreglerne om virksomheds- og fordringspant er i dette kapitel blevet gennemgået, 

herunder med fokus på særlige betingelser eller forhold såsom omfattede aktivgrupper og 

undtagelser hertil, alternativer til pant samt overvejelser i øvrigt ud fra en helhedsvurdering. 

Der er i kapitlet blevet argumenteret for, at brugerkredsen i reglerne om virksomhedspant 

er gjort bred, og at mulighederne for aktiver, som kan indgå i pantsætningen, er udvidet 

kraftigt. Dette under hensynstagen til, at reglerne umiddelbart virker afbalanceret, hensyns-

fulde for alle parter, imødekomne over for misbrug, velovervejede, og måske er det bedste 

bud. Det vurderes derfor, at der umiddelbart ikke er nogen grund til at afskaffe reglerne. 

Dog er intet så godt, at der ikke er plads til forbedring, hvilket også er blevet påpeget med 

nogle eksempler. Konklusionen er også, at reglerne skal anvendes med omtanke, hvilket 

skal forstås på den måde, at grundarbejdet og rammerne for pantet skal være gennem-

arbejdet (dvs. at korte og upræcise standardaftaler ikke er den optimale udgangsvinkel). 

Det ville ligeledes være at foretrække, at pantsætter og panthaver - så vidt det er muligt - 

tager højde for uklarheder og mulige tvistsager og -spørgsmål såsom en detaljeret 

beskrivelse af omfanget af aktiver og undtagelser hertil. 
                                                 
95 Jf. "Indsigt i årsregnskabsloven - KPMG's praktiske guide til forståelse af loven”, af KPMG's faglige af-
deling, 2. udgave, udgivet i 2007 af KPMG, siderne 338 til 247, hvor den regnskabsmæssige behandling af 
enterprisekontrakter behandles i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser, danske regnskabsvejledninger 
og internationale regnskabsstandarder. 
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5 Udviklingen i omfanget af etablerede virksomhedspant 

5.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil udviklingen i omfanget af etablerede virksomhedspant blive 

undersøgt nærmere. Fokus vil blive lagt på de forhold og faktorer, som er behandlet 

tidligere i afhandlingen. Kapitlet vil herudover indeholde en vurdering af de bagvedliggende 

årsager til udviklingen, ligesom udviklingstendenser vil blive undersøgt, herunder om der 

tegner sig et billede for eller imod virksomhedspant i finansieringsøjemed. Undersøgelsen i 

kapitlet er afgrænses til relevant økonomisk teori samt statistiske oplysninger omkring 

konjunkturforhold og selskabsstatistik mm., herunder regnskabsoplysninger. 

5.2 Forventninger forud for reglernes ikrafttrædelse 

Nedenfor er de forventede positive og negative forventninger til indførelsen af reglerne om 

virksomhedspant anført. Der er tale om en afgrænsning af de for denne afhandling 

væsentlige forventninger. 

Tabel 14 Forventninger 

Positive forventninger Negative forventninger 

• Lavere rente på rentebærende fremmedkapital 
(primært pengeinstitutlån) under hensynstagen til 
belåningsprocenter samt andelen af aktivet 
omfattet af virksomhedspantet.96 

• Flere virksomheder og flere muligheder for 
afprøvning af idéer i virksomheder, jf. diskussion i 
kapitel 2. 

• Stigende antal konkurser på sigt, herunder 
stigende andel af konkursboer uden væsentlige 
aktiver til dækning af omkostninger ved bobe-
handlingen (de såkaldte § 143 konkursboer, jf. 
KL § 14397), hvilket medfører faldende dividende 
til ulempe for væsentligst usikrede kreditorer og 
det offentlige. 

• Faldende grad af rekonstruktioner i virksomheder 
med risiko for betalingsstandsning og konkurs. 

• Kortere kredittid fra usikrede kreditorer og evt. 
stigende priser som følge af krav om risikotillæg. 

Kilde: Egen tilvirken. 
 

Da belåningsprocenten pr. definition vil ligge lavere end det bagvedliggende aktivs værdi, 

som en direkte følge af, at værdiansættelsen af aktivet er behæftet med usikkerhed og 

subjektivitet, jf. afsnit 3.4.3 herfor, skønner udvalget bag betænkningen og på baggrund af 

oplysninger fra Finansrådet, at belåningsprocenten vil være ca. 40 %98. Af betænkningen 

fremgår det endvidere, at man på baggrund af svenske erfaringer ikke vurderer det for 

                                                 
96 Jf. fokus i Betænkningen, side 236. 
97 Jf. lovteksten er der tale om boer, som under dets behandling viser sig, at der ikke er midler ud over, hvad 
der medgår til dækning af omkostningerne ved behandlingen af boet, hvorfor boet sluttes på første skifte-
samling eller på en særlig dertil indvarslet skiftesamling. 
98 Jf. Betænkningen, side 237. 
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usandsynligt, at omkring 30 % af virksomhedernes varelagre og tilgodehavender fra salg vil 

blive omfattet af et virksomhedspant99. Dette sker dog ikke fra den ene dag til den anden, 

men over en (forfatteren: ukendt men længere) periode. Den øgede mulighed for pant-

sætning vurderes at give en bedre kreditvurdering samt lavere kapitalafdækning i 

pengeinstitutter, hvorfor omfanget af udlån vil stige, og renten vil falde. Hertil har udvalget 

bag betænkningen og på baggrund af oplysninger fra Finansrådet vurderet, at udlånsrenten 

kan reduceres med gennemsnitligt 0,5 %100. Den af udvalget bag betænkningen opgjorte 

forventede rentebesparelse på baggrund af regnskabstallene for 2001, jf. tabel 1 på side 

20, kan opgøres til 317 mio. kr.101 Denne rentebesparelse kan på baggrund af regnskabs-

tallene for 2006 og med uændrede forudsætning for anvendte aktiver, belåningsprocent og 

rentebesparelse opgøres til 396 mio. kr. Stigningen, der væsentligst kan henføres til en 

stigende aktivmasse, er en følge af, at der i perioden er kommet flere virksomheder til. Ud 

over den lavere rente er det tvivlsomt, hvor stor tilkomsten af virksomheder inden for 

forskning og udvikling af nye idéer, der kan forventes, jf. konklusionen på kapitel 2. 

 

Da etableringen af virksomhedspant medfører, at panthavers fordring bliver sikret ved pant, 

betyder det, at værdien af pantet i en konkurssituation udgår af konkursboet. Alt andet lige 

vil dette medføre en lavere dividende til de usikrede kreditorer. Denne effekt er overvejende 

den største ulempe ifølge udvalget bag betænkningen102. Der er i hovedtræk tale om en 

omfordelingseffekt mellem virksomhederne i det private samt mellem aktørerne i det privat 

og i det offentlige, jf. figur 2 på side 15, frem for et egentligt værditab. 

 

Da panthavere har sikret deres fordringer ved pant, kan det påstås, at de i mindre omfang 

vil medvirke til rekonstruktioner ved akkord103. Argumentet er, at panthaver i tilfælde af 

akkord vil realisere et tab, som panthaver netop har sikret sig imod ved pantets oprettelse. 

Det er således ikke økonomisk fordelagtigt for panthaver at medvirke til en akkord på den 

korte sigt, mens det på længere sigt meget vel kan forholde sig anderledes. Eksempelvis vil 

panthavers afvisning af et akkordforslag i sidste ende kunne medføre, at pantsætter må 

erklæres konkurs. Herved afskærer panthaver sig således fra al fremtidig samhandel med 

den pågældende virksomhed. 

                                                 
99 Jf. Betænkningen, side 238. 
100 Jf. Betænkningen, side 243. 
101 Opgjort som 0,5 % af 63 mia. kr. (30 % af aktiverne på 528 mia. kr. ved en belåningsprocent på 40 %). 
102 Det er det indtryk, man får ved at læse hele Betænkningen, og i særdeleshed kapitlerne 6 og 9. 
103 Jf. endvidere professor Lars Bo Langsted ved Aalborg Universitet i artiklen "Lovforslag åbner for nye låne-
muligheder", den 9. maj 2005 i Morgenavisen Jyllandsposten, og lektor, dr. jur. Ulrik Rammeskov Bang-
Pedersen i artiklen "Er det tilladt at pantsætte sin fremtid?", den 14. december 2006 på www.djoef.dk  
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Ud over som anført ovenfor har der i afhandlingen været argumenteret for, at etableringen 

af virksomhedspant vil betyde, at usikrede kreditorer vil revurdere deres handels- og i 

særdeleshed betalingsbetingelser over for pantsætteren. Det er dog afgørende for udfaldet 

heraf (fx krav om kortere kredittid, forudbetaling, rentetilskrivning mv.), om kreditorerne har 

en stærk forhandlerposition, jf. interessentanalysen i afsnit 2.4.2. Hvis kreditor derfor ikke 

er en hovedleverandør eller, hvis virksomheden ikke er særlig afhængig af leverandøren, 

så vil etableringen af et virksomhedspant ikke forventes at få væsentlig betydning for virk-

somhedens handels- og betalingsbetingelser. 

5.3 Udviklingen siden reglerne om virksomhedspant trådte i kraft 

5.3.1 Anvendelsen af virksomhedspant 

Siden reglerne om virksomhedspant trådte i kraft den 1. januar 2006, kan udviklingen i 

tinglyste virksomhedspant illustreres ved følgende figur. 

Figur 5 Udviklingen i tinglyste virksomhedspant 
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Kilde: Jf. artiklen "Virker ikke: Sløj interesse for loven om virksomhedspant" af Frederik M. Juel, Berlingske 

Tidende den 7. december 2007, 3 sektion, business, side 16. Tal for tinglyst virksomhedspant er 
gengivet ud fra oplysninger fra retten i Århus. 

Anm.: Tal for 2007 er estimeret ud fra værdien af tinglyste virksomhedspant for 1. halvår af 2007 på 3,2 mia. 
kr. 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, ser det ud som om, at interessen for virksomhedspant 

er sløv og endda kraftigt nedadgående til trods for, at reglerne er forholdsvis nye, og at 

reglerne blev spået store muligheder. Formanden for udvalget bag betænkningen, lands-

dommer Lars Lindencrone Petersen, betegner udviklingen som beskeden i forhold til 

forventningerne.104 Men sandheden er vel nærmere, at anvendelsen af reglerne om virk-

somhedspant langt fra lever op til forventningerne. Der skal således en markant vækst til, 
                                                 
104 Jf. artiklen "Få benytter sig af virksomhedspant" (ingen forfatter eller dato angivet) på www.okonomi-fi-
nans-job.stepstoen.dk med henvisning til "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars 
Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media. 
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førend målet på 158 mia. kr. (2001 tal) eller 198 mia. kr. (2006 tal) synes indenfor 

rækkevidde.105 Hvis omfanget af tinglyste virksomhedspant med udgangspunkt i værdien af 

tinglyste virksomhedspant i 2006 steg med netto 9,5 mia. kr. om året, så ville der gå 

mellem 16 og 21 år, førend målet vil være nået. Ifølge partner i revisionsfirmaet KPMG og 

leder af revisionsfirmaets afdeling for små og mellemstore virksomheder, Henry Heiberg, er 

denne stille og rolige implementering af reglerne om virksomhedspant begrundet i, at der 

på tidspunktet for deres indførelse eksisterede rigelig med finansieringsmuligheder og 

risikovillig kapital i erhvervslivet, og at virksomhederne og deres rådgivere derfor ikke har 

særligt meget fokus på mulighederne i reglerne.106 Dette argument er endvidere fremført i 

interessentanalysen i afsnit 2.4.2. Således kan virksomhedens sædvanlige pengeinstitut 

have svært ved at kræve virksomhedspant eller anden sikkerhed for ydede lån, idet 

låntager uden væsentlige hindringer kan opnå lån hos konkurrerende pengeinstitut uden 

sikkerhed. Herudover er det forfatteren til denne afhandlings holdning, at markedsføringen 

af reglerne om virksomhedspant har været yderst beskeden fra henholdsvis det offentlige, 

pengeinstitutterne og rådgivernes side. Mange virksomheder har således ikke kendskab til 

mulighederne i virksomheds- eller fordringspant. 

 

Som følge af det lave niveau for tinglyste virksomhedspant, er udviklingen i renteniveauet 

og leverandørerne gennemsnitlige priser ikke undersøgt nærmere. Det vurderes i denne 

afhandling, at udviklingen i tinglyste virksomhedspant ikke har nogen målbar virkning på 

udviklingen i den gennemsnitlige rente på pengeinstitutternes udlån og leverandørernes 

gennemsnitlige priser, og at udviklingen i disse to faktorer alene er bestemt ud fra andre 

markedsmæssige forhold. 

5.3.2 Konjunkturen 

Ved vurdering af udviklingen i konjunkturen er der i denne afhandling fokuseret på 

bruttoværditilvæksten og ledigheden i samfundet før og efter reglernes ikrafttrædelse. Dette 

er med henblik på, at estimere eventuelle tendenser i tallene. Som det fremgår af figuren 

nedenfor, begyndte ledigheden at falde i starten af 2004, og faldet er fortsat uafbrudt siden 

da. Fra starten af 2005, hvor bruttoværditilvæksten begyndte at stige, og alene afbrudt af 

fald i enkelte kvartaler, har det danske samfund med rette befundet sig i en høj-

konjunkturfase. 
                                                 
105 Opgjort som 30 % af aktiver, der kan omfattes af et virksomhedspant, jf. tabel 1 på side 20. 
106 Jf. artiklen "Få benytter sig af virksomhedspant" (ingen forfatter eller dato angivet) på www.okonomi-fi-
nans-job.stepstoen.dk med henvisning til "Virksomhedspant", af FSR ved forfatterne Henry Heiberg og Lars 
Lindencrone Petersen, 1. udgave, 1. oplag, udgivet i 2005 af BookPartner Media. 
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Figur 6 Udviklingen i konjunkturen 
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Kilde: Danmarks Statistik (sæsonkorrigeret produktion, bruttoværditilvækst mv. og sæsonkorrigeret 
ledighed). 

Anm.: Sæsonkorrigeret ledighed er opgjort pr. måned, hvorfor alene månedsstatistikken ved udgangen af 
hvert kvartal er medtaget i figuren ovenfor. 

 

Denne udvikling kan i teorien ikke fortsætte i det uendelige. I sagens natur kan ledigheden 

ikke falde til under 0 %, ligesom den kraftigt faldende ledighed må forventes at medføre 

lønpres fra arbejdstagerne, hvilket på sigt forringer virksomhedernes konkurrenceevne 

overfor udlandet, da danske varer bliver dyrere som følge af stigende lønninger.107 Herved 

vil bruttoværditilvæksten komme under pres og måske endda falde. Det kan derfor argu-

menteres, at der på sigt må forventes en periode med lavere og faldende konjunkturer. 

Som argumenteret i interessentanalysen i afsnit 2.4.2, vil virksomhederne i perioder med 

højkonjunktur have en bedre mulighed for at skaffe fremmedkapital, hvorfor de ifølge 

figuren står stærk i en forhandlingsposition med långiver. Dette må antages at have en 

negativ påvirkning af antallet af etablerede virksomhedspant, som dog kan og må forventes 

ændret i situationer med lavkonjunktur. Med andre ord kan og må antallet af etablerede 

virksomhedspant alt andet lige forventes at stige på sigt som følge af det økonomiske 

ræsonnement ovenfor. Argumentet understøttes endvidere af direktør for området risiko-

styring i Danske Bank, Bo Sonne Ravn, og underdirektør i Nordea, Claus Greve.108 

5.3.3 Udlån 

Ved vurdering af udviklingen i udlån er der i denne afhandling fokuseret på penge-

institutternes samlede udlån, da det vurderes, at pengeinstitutter står for klart den største 

                                                 
107 Jf. makroøkonomisk teori ved Olivier Blanchard i "Macroeconomics" (eng.), 2. udgave, udgivet i 1997 af 
Prentice-Hall Inc., kapitlerne 6 og 13 (US forhold). 
108 Jf. artiklen "Få benytter sig af virksomhedspant" (ingen forfatter eller dato angivet) på www.okonomi-fi-
nans-job.stepstoen.dk 
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andel af udlån til virksomheder, når der bortses fra leverandører og andre kreditorer med 

uforrentede fordringer hos virksomhederne109. 

Figur 7 Udviklingen i udlån 
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Kilde: Danmarks Statistik (MFI-balance og strømstatistik - udlån, alle løbetider). 
Anm.: Der er alene indeholdt data fra større pengeinstitutter i Danmark og derfor ikke den samlede 

pengeinstitutsektor. Endvidere er data for lønmodtagere og pensionister undladt, da det ikke i 
afhandlingen er en del af den private sektor, jf. figur 2 på side 15 og afsnit 4.2.1.1. 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, har den samlede udlånsmasse i perioden frem til 

slutningen af 2005 været nogenlunde konstant, hvorefter omfanget af udlån begynder at 

tage til, således at de samlede udlån ved udgangen af 2007 udgør 1.021 mia. kr. mod 557 

mia. kr. i starten af 2004. Dette svarer til en stigning på ca. 80 %, hvoraf stigningen primært 

er sket i 2006 og 2007. Sammenholdes udviklingen i udlån med konjunkturen behandlet i 

afsnit 5.3.2, er den kraftige stigning i udlån forskudt med ca. 1 år i forhold til indgangen til 

perioden med højkonjunktur. Uden at foretage en nærmere analyse af sammenhængen 

kan det dog argumenteres, at højkonjunkturen i et større eller mindre omfang har medført 

øget behov for fremmedkapital, herunder at villigheden til at yde denne ekstra 

fremmedkapital har været til stede hos långiverne. Som det endvidere fremgår af figuren, 

har enkelte brancher en væsentlig andel af disse lån (der vælges at se bort fra banker, 

sparekasser og andelskasser, hvor det vurderes, at der alene er tale om lån 

pengeinstitutterne imellem). Således er disse brancher kendetegnet ved hver især at stå for 

over 50 mia. kr. (2007-tal) af det samlede udlån. Brancherne ud over udlejning og 

ejendomsformidling, som vurderes at anvende reglerne om pant i fast ejendom, er i figur 4 

                                                 
109 Antagelsen lader sig umiddelbar ikke bevise ud fra Danmarks Statistik (regnskabsstatistik 2006, private 
byerhverv), da opdelingen af gældsforpligtelser ikke er tilstrækkelig. 
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på side 22 blevet kendetegnet ved at have store andele af de samlede aktiver bundet i 

varelagre samt tilgodehavender fra salg. Det kan med baggrund i figur 4 på side 22 og 

figuren ovenfor argumenteres, at en stor del af disse kapitalbindinger er finansieret ved 

øget lånoptagelse i pengeinstitutter. 

5.3.4 Konkurser og akkorder 

Ved vurdering af udviklingen i konkurser og akkorder er der i denne afhandling fokuseret på 

antallet af erklærede konkurser og tvangsakkorder110 før og efter reglernes ikrafttrædelse. 

Dette er med henblik på at kunne estimere eventuelle tendenser i tallene. 

Figur 8 Udvikling i antallet af konkurser og tvangsakkorder 
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Kilde: Danmarks Statistik (erklærede konkurser og tvangsakkorder). 
Anm.: Antallet af erklærede konkurser er opgjort pr. måned, hvorfor der ved udgangen af hvert kvartal er 

medtaget et gennemsnit for kvartalet. Trendlinier er polynomiale (dvs. kan skifte retning afhængig af 
skiftende tendenser). 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor er antallet af både konkurser og tvangsakkorder 

nedadgående i hele perioden. For antallet af konkurser synes faldet dog først at slå igen-

nem fra og med 2004. I slutningen af 2007 kan der dog registreres en væsentlig negativ 

udvikling, idet antallet af både konkurser og tvangsakkorder stiger kraftigt. Stigningen 

bekræftes ydermere i 2008 for så vidt angår antallet af konkurser, idet det gennemsnitlige 

antal af konkurser i 1. kvartal af 2008 ligger på 219. Udviklingen i antallet af konkurser og 

                                                 
110 Tal for frivillige akkorder ville have bidraget positivt i denne undersøgelse, men det har ikke været muligt 
at indsamle disse tal. Der er således usikkerhed om, hvorvidt påstanden om faldende rekonstruktioner i virk-
somhederne, jf. afsnit 4.2.2, lader sig undersøge fuldt ud i denne afhandling. 
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tvangsakkorder hænger i store træk sammen med den i afsnit 5.3.2 beskrevne udvikling i 

konjunkturen, uden at der foretages en nærmere analyse af denne sammenhæng111. 

 

Der er tidligere i afhandlingen argumenteret for, at indførelsen af reglerne om virksomheds-

pant ville påvirke antallet af rekonstruktioner af virksomheder i en negativ retning. Hertil 

forventede omverdenen, jf. tabel 14 på side 59, at antallet af akkorder (frivillige såvel som 

tvangsmæssige) ville falde, mens antallet af konkurser ville stige. Dette som en direkte 

følge af, at panthaverne ikke frivilligt ville medvirke til rekonstruktionerne og derved reali-

sere et tab, som de ellers ville være sikret ved gennem virksomhedspantet. Denne påstand 

synes ikke direkte aflæselig i figuren ovenfor. Hertil skal det dog bemærkes, at virkningen 

alene skønnes at kunne aflæses over en længere periode og med en forholdsvis høj grad 

af etablerede virksomhedspant, da det ikke er forventeligt, at virksomheder umiddelbart går 

konkurs dagen efter etablering af et virksomhedspant (eller hvorvidt virksomheden i det 

hele taget går konkurs som følge af etableringen af et virksomhedspant). I figuren ovenfor 

er alene medtaget data om tvangsakkorder og ikke frivillige akkorder. Samlet betyder dette, 

at effekten af reglerne om virksomhedspant aflæst på antallet af konkurser og re-

konstruktioner af virksomheder måske ikke er målbar på nuværende tidspunkt eller kan 

være så begrænset, at det praktisk ikke lader sig gøre at måle eller illustrere. 

5.4 Årsagsforklaring 

Den sløve start, som reglerne om virksomhedspant har fået, skønnes umiddelbart at kunne 

tilskrives den højkonjunktur, som det danske samfund befinder sig i, jf. figur 6 på side 63. 

Det skal dog anføres, at dette er behæftet med statistisk usikkerhed, idet en egentlig 

analyse af sammenhængen er undladt i denne afhandling, jf. afgrænsningen i afsnit 1.2.2. 

Under denne højkonjunktur har virksomhederne haft rig mulighed for at skaffe fremmed-

kapital på grund af en stærk konkurrence og gunstige forhold såsom, at kapitalen har været 

rigelig, udlånslysten hos pengeinstitutterne har været stor og virksomhederne har en stærk 

forhandlerposition over for långiverne, jf. figur 7 på side 64. Hvor det danske samfund 

måtte bevæge sig ind i en periode med lavere vækst - og endda lavkonjunktur - må 

situationen forventes at vende sig til det modsatte, hvorefter en mere eller mindre kraftig 

stigning i antallet af tinglyste virksomhedspant måske vil blive realiseret. 

 

                                                 
111 Fx ved udførelse af en simpel lineær regressionsanalyse. 
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Det skal anføres, at det ikke bevist, at alle virksomheder før eller senere går konkurs, eller 

at andelen af konkursramte virksomheder med virksomhedspant er større end andelen af 

konkursramte virksomheder uden virksomhedspant. Således kan virksomheder opløses på 

anden vis end konkurs, fx likvidation eller betalingserklæring112. Endvidere er det efter al 

sandsynlighed for tidligt at vurdere den faktiske effekt på antallet af konkurser og 

rekonstruktioner målt på akkorder som følge af virksomhedspant. 

5.5 Udviklingstendenser 

Det skal gøres klart, at der ved vurdering af udviklingstendenser er tale om væsentlige 

skøn, idet datagrundlagene i dette kapital er begrænset til statistiske oplysninger samt 

citater. Herudover er der ikke foretaget en nærmere statistisk undersøgelse af de påståede 

sammenhæng eller årsagerne hertil. 

 

Den højkonjunktur, som det danske samfund befinder sig i, jf. figur 6 på side 63, vurderes 

umiddelbart at være truet af en periode med lavere vækst og større ledighed, hvilket synes 

sandsynligt ud fra følgende 4 væsentlige faktorer behandlet i denne afhandling: 

• den globale finanskrise (udløst af store tab på sub-prime lån), 

• den pressede konkurrenceevne (ifølge makroøkonomisk teori), 

• den stigende behov for fremmedkapital (figur 7 på side 64), og 

• det stigende antal konkurser (figur 8 på side 65). 

 

En fremtidig periode med lavkonjunktur må alt andet lige, og med baggrund i diskussionen 

om styrkeforholdet til långivere, få den betydning, at långivere i større omfang vil afkræve 

virksomhederne sikkerhed, herunder i form af virksomhedspant. Dette forstærkes end-

videre af følgende forhold: 

• Virksomhederne kan blive presset på den primære indtjening, hvorfor de som led i en 

spareiver stiller sikkerhed i form af pant for at opnå en så lav rente som muligt. 

• Virksomhederne kan ikke umiddelbart "flytte" finansieringen af driften mv. fra forrentede 

lån over på uforrentet kreditter hos leverandører, da disse vil blive økonomisk pressede. 

 

Efter bedste skøn er udviklingstendensen på området for anvendelsen af reglerne om 

virksomhedspant derfor, at der vil gå kortere tid end de 16 til 21 år estimeret i afsnit 5.3.1, 

førend målet for værdien af tinglyste virksomhedspant vil være nået. 

                                                 
112 Jf. aktieselskabs- og anpartsselskabslovenes regler samt virksomhedernes vedtægter herom. 
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5.6 Delkonklusion 

Det er i kapitlet blevet bevist, at brancher med store indlån også har mange aktiver, som 

kan omfattes af et virksomhedspant, jf. en sammenholdelse af figur 4 på side 22 og figur 7 

på side 64. Dette betyder alt andet lige, at potentialet for rentebesparelser bestemt er til 

stede, hvor lånoptagelse suppleres med et virksomhedspant i ikke pantsatte aktiver. Men 

som undersøgelsen af udviklingen har vist, er virksomhedspantet endnu ikke blevet den 

succes, som det var spået eller forventet. Dette forhold skal endvidere ses i lyset af, at 

antallet af virksomheder fra 2001 til 2006 er steget med ca. 10 %113, og at værdien af 

aktiverne, som kan indgå i et virksomhedspant, i samme periode er steget med 25 %, jf. 

tabel 1 på side 20. Undersøgelse af årsagerne til den manglende interesse for virk-

somhedspant er foretaget i kapitlet. Den væsentligste årsag er blevet identificeret som den 

højkonjunktur, det danske samfund i perioden frem til nu har befundet sig i, og måske 

derfor den manglende interesse eller fokus på reglerne. Argumentet har blandt andet 

været, at tilstedeværelsen af den nødvendige likviditet og manglende fokus fra långiver og 

kreditors side på risikoeliminering - enten som følge af selve højkonjunkturen eller som en 

følge af långivers svage forhandlerposition - har bevirket, at behovet og dermed efter-

spørgslen efter virksomhedspant ikke har været overvældende. Hertil er fremtids-

tendenserne behandlet i kapitlet, hvor det er blevet argumenteret, at anvendelse af 

reglerne om virksomhedspant og de hermed forbundne og skønnede rentebesparelser 

måske i fremtiden bedre vil kunne realiseres. Derfor giver det umiddelbart ikke mening at 

ophæve lovreglerne om virksomhedspant, da højkonjunkturen efter al sandsynlighed netop 

skønnes at være forbi. Likviditeten kan således forventes at blive mindre, ligesom långivere 

og kreditorer vil øge fokus på risikoeliminering. Samlet kan det forventes, at långivere og 

kreditorers forhandlerposition vil blive styrket, og at behovet og efterspørgslen efter 

virksomhedspant således vil stige, hvor behovet for lån måtte forblive uændret eller på de 

ca. 1.000 mia. kr. i 2007, jf. figur 7 på side 64. 

 

Hvorvidt usikrede kreditorer rammes ekstra hård i en situation med lavkonjunktur (både 

laver indtjening og stigende tab som følge af faldende dividende) afhænger af udviklingen i 

antallet af konkurser, samt andel heraf behandles efter KL § 143. Alt andet lige må de 

usikrede kreditorer dog forvente, at de rammes forholdsvis hårdt, idet antallet af konkurser 

er på vej op. Dette scenarium kunne tale for en ophævelse eller ændring af reglerne til 

fordel for netop de usikrede og ufrivillige kreditorer. 

                                                 
113 Jf. Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for private byerhverv for 2001 og 2006. 
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6 Virksomhedspant i et økonomisk perspektiv 

6.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil en række økonomiske betragtninger blive undersøgt nærmere, 

herunder deres basis som beslutningsgrundlag ved valg/fravalg af reglerne om virksom-

hedspant. Fokus vil ligge på kvantitative forhold af generel og overordnet betydning for 

virksomhederne og deres interessenter (gennemsnitsbetragtninger), samt kvantitative fak-

torer af nærmere specifik og målrettet betydning (lønsomhedsbetragtninger). Dog således, 

at undersøgelsen primært vil tage udgangspunkt i virksomhedernes økonomi. Udgangs-

punktet for undersøgelsen vil endvidere ligge i de mange diskussioner, som har været ført 

gennem afhandlingen og frem til nu. 

6.2 Generelle betragtninger 

I afsnit 3.4.1 er begrebet risiko overordnet blevet gennemgået. Ud fra en betragtning om alt 

andet lige, er långiver eller kreditors risiko for tab på et lån eller en kredit defineret ved 

skyldnerens forhold og dennes afvigelse fra normen (gennemsnittet). Skyldnerens forhold 

eller risiko kan opgøres i en driftsmæssig og finansiel risiko114. Den driftsmæssige risiko 

skal ses i lyset af virksomhedens omsætning og prisfølsomheden herpå samt virksom-

hedens omkostningsniveau og omkostningernes grad af reversibilitet. Kriteriet er, om 

virksomheden formår at tjene penge på det den laver, hvilket kan aflæses i afkastet. Den 

finansielle risiko skal ses i lyset af omsætningshastigheden på aktiver, gennemsnitlige 

lånerente samt kapitalberedskab115. Kriteriet er, om virksomheden har de fornødne finan-

sielle midler til rådighed, til at drive virksomhed, hvilket kan aflæses i pengestrømmene og 

likviditet. I dette afsnit tages derfor udgangspunkt i teorien bag den dekomponerede 

regnskabsanalyse kendetegnet ved DuPont pyramiden116 samt generel forståelse af 

likviditet og pengestrømsanalyser. 

6.2.1 Rentabilitetsanalyse 

Virksomhedens formåen til at tjene penge på det, den laver, kan måles i afkastnings-

graden. 

                                                 
114 Jf. "Strategisk regnskabsanalyse", af Jens O. Elling m.fl., 1. udgave, 2. oplag, udgivet af Forlaget Thomson 
A/S i 1999, side 107, figur 4.10. 
115 Opgjort som omsætningsaktiver fradraget kortfristede gældsforpligtelser og med tillæg af uudnyttede 
kreditfaciliteter. 
116 Jf. "Strategisk regnskabsanalyse", af Jens O. Elling m.fl., 1. udgave, 2. oplag, udgivet af Forlaget Thomson 
A/S i 1999, kapitel 3 og 4. 
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En dekomponering af afkastningsgraden i regnskabsposter kan ifølge DuPont pyramiden 

illustreres som følgende: 

 

Afkastningsgrad (AG) =   OG x EKF, hvor 

 

Overskudsgrad (OG) =  Resultat før finansielle poster / Nettoomsætning 

Egenkapitalens forretning (EKF) = Nettoomsætning / Gennemsnitlig egenkapital, hvor 

 

Gennemsnitlig egenkapital =  (Primo egenkapital + ultimo egenkapital) / 2 

 

Herudover gælder, at stigningen i egenkapitalen fra primo til ultimo er lig med årets resultat 

efter finansielle poster, skat og udlodning/hævning til ejer(ne). Hvor skat og udlodning/ 

hævning til ejer(ne) er lig nul, og omsætning samt omkostninger konstante, vil alene de 

finansielle poster og herunder eventuelle renteomkostninger på lån og rentebærende 

kreditter påvirke egenkapitalens forrentning og derigennem afkastningsgraden. Generelt 

gælder derfor ifølge teorien bag DuPont pyramiden følgende sammenhæng117: 

 

EKF er stigende, hvor AG er større end R 

EKF er nul, hvor AG er lig R 

EKF er faldende, hvor AG er mindre end R 

 

R er lig med den gennemsnitlige lånerente opgjort som de totale finansielle omkostninger i 

procent af den totale rentebærende gæld. 

 

Hermed kan det alt andet lige påvises, at en faldende lånerente som følge af etablering af 

et virksomhedspant, hvor transaktions- og administrationsomkostninger ikke overstiger 

faldet i de finansielle omkostninger, vil medføre en stigende afkastningsgrad til fordel for 

ejer(ne), idet udlodningen/hævningen herved kan blive større.118 

6.2.2 Likviditetsanalyse 

Virksomhedens finansielle formåen vurderes på baggrund af pengestrømme og 

likviditetsmæssige forhold såsom omsætningshastigheder, finansiel gearing, solvens, af-
                                                 
117 Jf. "Strategisk regnskabsanalyse", af Jens O. Elling m.fl., 1. udgave, 2. oplag, udgivet af Forlaget Thomson 
A/S i 1999, side 102. 
118 Denne betragtning gælder alene i going concern situationer, og hvor pantsætning af aktiver efter reglerne 
om virksomhedspant ikke har nogen påvirkning af værdiansættelsen af aktiverne i øvrigt. 
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dragsprofiler på lån, opdeling af lån i rentebærende og ikke rentebærende mv. Herudover 

betyder investeringsniveauet i virksomheden også en del, idet investeringer skal finan-

sieres, og i kommende perioder medfører øget afskrivninger i driften. 

 

På aktivsiden gælder, at øgede omsætningshastigheder på fx varelagre og fordringer alt 

andet lige vil medføre, at værdien af varelagre og fordringer vil falde til fordel for en øget 

beholdning af likvide midler, som igen skal anvendes til at indfri gældsforpligtelser og lån. 

Hvor der imidlertidt opstår overskudslikviditet, vil der forventeligt blive tale om, at virksom-

heden vil opnå en finansiel renteindtægt (fx rente ved indsættelse af overskudslikviditet i 

banken). Den stigende omsætningshastighed betyder, at varerne ligger kortere tid på lager, 

og at debitorerne er hurtigere om at betale. Eksempelvis kunne denne sammenhæng 

søges opnået ved udsalg og en skærpelse af kreditperioden for virksomhedens kunder. 

Hvor der er sket etablering af et virksomheds- eller fordringspant, er det ydermere et krav, 

at disse forretningsmæssige dispositioner sker som led i regelmæssig drift, jf. afsnit 3.3.3. 

 

På passivsiden gælder, at en omlæggelse af rentebærende gæld til ikke rentebærende 

kreditter vil medføre færre finansielle omkostninger. Dette kunne måske opnås ved, at 

hovedleverandøren fik virksomhedspant i varelagre, hvorved virksomheden fik en længere 

kredittid, og derfor ikke behøvede at trække på kassekreditten i det tilknyttede penge-

institut. Herudover vil der i virksomhederne være mulighed for at skabe værdi for ejer(ne) 

ved en yderligere lånoptagelse. Dette er i store træk illustreret i forrige afsnit. Således vil 

virksomheder med en afkastningsgrad over den gennemsnitlige lånerente med fordel 

kunne optage yderligere lån - dog under forudsætning af, at der eksisterer mulighed for 

lønsom organisk vækst eller vækst ved opkøb. Dette skyldes, at egenkapitalens forretning 

trods lånoptagelsen fortsat er stigende. Denne mulighed er dog begrænset, da virksom-

heden på et tidspunkt vil nå långivers smertegrænse til den finansielle gearing119, hvorved 

den øgede risiko for tab bliver mødt med krav om en højere rente. Endvidere skal lånene 

tilbagebetales før eller siden, hvilket til sin tid og alt andet lige vil skabe pres på likviditeten. 

6.3 Specifikke betragtninger 

På baggrund af de generelle betragtninger vil der i det følgende blive givet eksempler på 

konsekvensberegninger og lønsomhedsvurderinger. Der vil være tale om simple eksempler 

ud fra en offerbetragtning, som bør tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold og 

                                                 
119 Målt som forholdet mellem egenkapital og netto rentebærende gæld. Øget gældssætning medfører alt andet 
lige en stigende finansiel gearing, hvilket medfører øget finansiel risiko. 
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situation. Med offerbetragtninger menes: "Det, som virksomheden ofrer ved at gennemføre 

en given handling, hvormed andre handlinger undlades. Ofret eller offeromkostningen kan 

opgøres til den tabte nettofortjeneste, som virksomheden ved at gennemføre en given 

handling afskærer sig fra (dvs. alternativet)."120 I beregningerne er der ikke taget højde for 

inflation ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. 

Udvikling eller køb af immaterialrettighed 

Står en virksomhed over for udvikling eller køb af en immaterialrettighed skal beslutnings-

tagerne i virksomheden vurdere, om det skal ske for egne midler (selvfinansiering) eller 

lånte midler (fremmedfinansiering). 

Tabel 15 Konsekvensprognose ved udvikling eller køb af immaterialrettighed 

Fremmed finansiering 
tkr. Egenfinansiering 

Uden sikkerhed Med sikkerhed 
År Drift Likviditet Drift Likviditet Drift Likviditet 
1 -250 -9.000 -650 0 -701 0 
2 -225 1.000 -585 0 -495 0 
3 -200 1.000 -520 0 -440 0 
4 -175 1.000 -455 0 -385 0 
5 -150 1.000 -390 0 -330 0 
6 -125 1.000 -325 0 -275 0 
7 -100 1.000 -260 0 -220 0 
8 -75 1.000 -195 0 -165 0 
9 -50 1.000 -130 0 -110 0 

10 -25 1.000 -65 0 -55 0 
I alt -1.375 0 -3.575 0 -3.176 0 
Forskel til 
billigste 
løsning 0 - -2.200 - -1.801 - 

Kilde: Egen tilvirken. 
Anm.: Driftspåvirkning under egenfinansiering er færre renteindtægter, mens de under fremmedfinansiering 

er forskel mellem ind- og udlånsrente af hovedstolen på gælden. I eksemplet med sikkerhed er 
tingslysningsafgiften tillagt i år 1. 

 

I tabellen ovenfor er de økonomiske konsekvenser opgjort, når der bortses fra det 

fremtidige meroverskud eller -besparelse i form af effektiviseringer (omkostnings-

reduktioner) ved udviklingen eller købet af rettigheden, da det ikke er relevant i denne 

offerbetragtning. Forudsætninger for eksemplet i tabellen er som følgende: 

• Udviklingsomkostninger og lånets hovedstol 10 mio. kr. 

                                                 
120 Jf. "Virksomhedsøkonomi & beslutningsanalyse", af Preben Melander & Ove Hedegaard, 2. udgave, 1. 
oplag, udgivet i 1998 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 112, med modifikationer. 
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• Brugstid på udviklingsaktivet og lånets tilbagebetalingstid 10 år. 

• Årlige afskrivninger dækkes præcis af afkast af investeringen, jf. ovenfor. 

• Indlånsrente af overskudskapital er på 2,5 %, udlånsrente uden sikkerhed er på 9,0 % 

mens udlånsrente med sikkerhed er på 8,0 %. 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor er selvfinansiering den billigste løsning nu og her. 

Foretages derimod en diskontering af de fremtidige pengestrømme, vil forskellen efter al 

sandsynlighed skrumpe væsentligt ind. Ud over det forhold, at virksomheden måske ikke 

har 10 mio. kr. til at investere for, så skal beslutningstagerne overveje, om de 10 mio. kr. 

kunne bruges bedre. Således er det i afsnit 6.2 argumenteret, at det i situationer kan betale 

sig at låne penge, hvor virksomhedens afkastningsgrad overstiger den gennemsnitlige 

lånerente. Det kunne fx tænkes, at de 10 mio. kr. kunne bruges på øget værdiskabelse 

andetsteds i virksomheden, hvorfor driftspåvirkningen ved egenfinansiering ud fra en 

offerbetragtning burde være større. Således kunne det meget vel være, at egenfinansiering 

i sidste ende ikke er den billigste løsning. 

 

Eksemplet vurderes endvidere at kunne gøres gældende ved køb af materielle anlægs-

aktiver. Dog således, at der i denne situation henstår en yderligere mulighed i form af 

leasing af aktivet. Denne mulighed er ikke nærmere illustreret, idet den minder meget om 

egenfinansiering, men hvor driftspåvirkningerne i stedet for færre renteindtægter er 

leasingafgiften, og at afskrivninger erstattes med en leasingafgift, hvorfor der på 

investeringstidspunktet ikke er noget likviditetstræk og løbende ikke nogen likviditets-

forskydninger. 

Finansiering af kapitalbindinger i omsætningsaktiver 

Som det fremgår af tabel 1 på side 20 og figur 4 på side 22 er der mange virksomheder i 

mange forskellige brancher, som har ikke ubetydelige kapitalbindinger i især varelagre og 

fordringer. Disse kapitalbindinger skal i sagens natur finansieres enten ved egen drift eller 

fremmedkapital, jf. figur 7 på side 64. I de situationer, hvor virksomhederne ikke ved egen 

drift kan finansiere disse kapitalbindinger, må virksomhederne søge fremmedkapital. 

Alternativt kan virksomheden ty til factoring. I nærværende eksempel vil de økonomiske 

konsekvenser i de 3 scenarier blive illustreret ud fra følgende forudsætninger: 

• Gennemsnitlige kapitalbindinger og panteværdi på 5 mio. kr. 

• Omsætningshastighed på fordringer er 8 ud af en gennemsnitlig debitormasse på 2,5 

mio. kr. (50 % af de gennemsnitlige kapitalbindinger). 
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• Udlånsrente uden sikkerhed er på 9,0 %, mens udlånsrente med sikkerhed er på 8,0 %. 

• Overdragelseskurs på fordringer til factor er på 0,97 (dvs. et kurstab på 3 %). 

• Ingen tab på varelagre eller tilgodehavender. 

 

Hvor virksomheden finansierer kapitalbindingen alene ved træk på kassekreditten i det 

tilknyttede pengeinstitut og uden sikkerhedsstillelse, vil de årlige renteomkostninger udgøre 

450 tkr. Stilles derimod sikkerhed for trækket på kassekreditten vil første års omkostninger 

udgøre 476 tkr. (400 tkr. i rente og 76 tkr. i tinglysningsafgift), mens renteomkostningerne i 

de efterfølgende år vil udgøre 400 tkr. (tinglysningsafgift er alene en engangsomkostning). 

Anvender virksomheden i stedet factoring, vil omkostningen til factor årligt udgøre 600 

tkr.121 Det skal bemærkes, at hvor factor endvidere har overtaget debitorrisikoen, vil om-

kostningen til factor kunne nedbringes med det gennemsnitlige årlige tab på debitorer, 

hvorfor factoring meget vel kan være et konkurrencedygtigt alternativ, end det umiddelbart 

fremgår ovenfor. 

Omlægning af rentebærende lån til ikke rentebærende kredit 

Som en fortsættelse til ovenstående scenario om træk på kassekreditten i det tilknyttede 

pengeinstitut og uden sikkerhedsstillelse, skal de økonomiske konsekvenser ved en 

omlægning af kassekreditten til en leverandørkredit illustreres. Forudsætningerne omkring 

træk på kassekreditten og udlånsrenten er uændret, mens leverandørkreditten og 

panteværdien fastsættes til 2,5 mio. kr. (50 % af de gennemsnitlige kapitalbindinger). Dette 

betyder, at virksomheden fortsat er nød til at trække 2,5 mio. kr. på kassekreditten. 

 

Hvor virksomheden finansierer kapitalbindingen alene ved træk på kassekreditten i det 

tilknyttede pengeinstitut og uden sikkerhedsstillelse, vil de årlige renteomkostninger fortsat 

udgøre 450 tkr. Konverteres halvdelen af trækket til en leverandørkredit med virk-

somhedspant som sikkerhed, vil første års omkostninger udgøre 264 tkr. (225 tkr. i rente og 

39 tkr. i tinglysningsafgift), mens renteomkostningerne i de efterfølgende år vil udgøre 225 

tkr. (tinglysningsafgift er fortsat en engangsomkostning). Det skal dog bemærkes, at det i 

visse situationer kan forventes, at leverandøren vil opkræve renter, som typisk ligger over 

renterne på kassekreditten. Herudover tager beregningen ikke højde for tab af eventuelle 

kontantrabatter, som følge af senere betaling af leverandørgælden. Disse bør ud fra en 

                                                 
121 Opgjort som gennemsnitlige kapitalbindinger i fordringer på 2,5 mio. kr. ganget med omsætningshastig-
heden på 8, hvilket giver 20 mio. kr. i årets salg på kredit, som ganges med overdragelseskursen på 0,97. 
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offerbetragtning tillægges renteomkostningerne i ovennævnte eksempel, hvor kasse-

kreditten delvis er blevet konverteret til en leverandørkredit. 

Organisk vækst eller opkøb med fremmedfinansiering 

Denne situation er meget lig ovenfor beskrevet under "Udvikling eller køb af im-

materialrettigheder" og "Finansiering af kapitalbindinger i omsætningsaktiver". Der henvises 

derfor til disse beskrivelser og eksempler. Herudover skal det anføres, at hvor væksten 

eller opkøbet alene finansieres ved fremmedkapital, vil det betyde, at den finansielle 

gearing vil stige. Der er således en risiko for, at långivere, leverandører og kreditorer i 

øvrigt vil vurdere virksomheden for mindre kreditværdig, jf. afsnit 6.2.2. Endvidere belaster 

den øgede gældsætning også driften, såfremt der er tale om rentebærende gæld. 

Ændrede omsætningshastigheder på lagre, fordringer samt leverandørkreditter 

I tilfælde af faldende omsætningshastigheder på lagre og fordringer, men stigende om-

sætningshastighed på leverandørkreditter, vil virksomheden kapitalbindinger stige. Disse 

stigende kapitalbindinger vil alt andet lige skulle finansieres ved egen drift (overskud fra 

driften eller ved indskud fra ejerne) eller ved fremmedkapital. Situationen er derfor meget 

lig beskrivelsen under "Finansiering af kapitalbindinger i omsætningsaktiver", hvortil der 

henvises. 

 

Modsat vil stigende omsætningshastighederne på lagre og fordringer samt faldende 

omsætningshastighederne på leverandørkreditter medføre, at virksomheden i stedet vil op-

leve faldende kapitalbindinger. Da dette ikke er forbundet noget behov for finansiering, 

behandles det ikke yderligere i afhandlingen. 

6.4 Delkonklusion 

En række økonomiske betragtningers basis som beslutningsgrundlag er blevet undersøgt i 

dette kapital. Det er sket med kvantitative forhold af generel og overordnet betydning for 

virksomhederne (mindre grad deres interessenter) samt kvantitative faktorer af mere speci-

fik betydning. Det skal anføres, at disse kvantitative betragtninger ikke alene kan udgøre 

selve beslutningsgrundlaget ved valg/fravalg af virksomhedspant. Således bør andre 

forhold og af mere kvalitativ karakter inddrages i beslutningsprocessen fx interessenternes 

opfattelse af virksomheden før og efter etablering af et virksomhedspant, virksomhedens 

fremtidige muligheder under et virksomhedspant for at ændre på sine strategier, mål, 

processer og forretningsgange m.fl. Herudover er det vigtigt, at konsekvensprognoser for 
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flere relevante alternativer inddrages i beslutningsprocessen, og at fordele og ulemper for 

hvert alternativ undersøges og sammenholdes med hinanden. Kun i sådanne situationer vil 

det i teorien være muligt, at træffe den optimale beslutning122. 

 

I kapitlet er teoretiske ræsonnementer kombineret med praktiske eksempler for herigennem 

at kunne argumentere for de økonomiske sammenhænge, herunder at det sagtens kan 

betale sig at anvende fremmedkapital, så længe virksomheden på længere sigt bare er 

bedre til at forrente denne kapital end markedet.123 Det er endvidere i kapitlet påvist, at virk-

somhedernes evne til at tjene penge på driften afhænger af virksomhedernes evne til at 

skaffe kapital til finansiering af driften. Uden kapital er der i teorien ingen virksomhedsdrift. 

Prisen på denne kapital (kapitalomkostninger) kan opgøres som rente af fremmedkapital og 

udlodning/hævning til ejer(ne).124 Da kapitalomkostningerne påvirker lønsomheden af virk-

somhedens drift125, synes det klart, at virksomheden ud fra en generel lønsomheds-

vurdering vil forsøge at minimere disse kapitalomkostninger mest muligt. Derfor er en 

rentebesparelse i sagens natur interessant for virksomhedens beslutningstagere. Som 

eksemplerne i kapitlet imidlertid viser, er det ikke altid, at reglerne om virksomhedspant 

fører til besparelser. Men som argumenteret ovenfor, kan der være andre forhold, som ved 

inddragelse heraf i beslutningsprocessen samlet giver et noget anderledes billede. Hermed 

tænkes i særdeleshed på administration og administrative byrder behandlet i kapitel 3. Da 

disse er forbundet med omkostninger for virksomheden, vil en lettelse af heraf medføre, at 

virksomheden opnår en økonomisk gevinst. Denne gevinst skal medtages i de kvantitative 

betragtninger. Da administrative forhold er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, 

er de imidlertid udholdt af beregningseksemplerne. 

 

Der er generelt ikke nogen forhold i kapitlet, som kan siges at tale for en afskaffelse af 

reglerne om virksomhedspant. 

                                                 
122 Fx målt på afkast over en længere periode og ikke kun nu og her besparelser. 
123 Det vil sige, hvor AG > R, hvorved EKF er positiv, hvilket er lig med værdiskabelse for ejer(ne). 
124 Udlodning/hævning til ejer(ne) ligger uden for afhandlingens område, hvorfor det ikke er undersøgt nær-
mere i denne afhandling. 
125 Renteomkostninger indregnes i finansielle poster mens udlodninger/hævninger enten vises som en resultat-
disponering eller træk på egenkapitalen. Under alle omstændigheder mindsker begge egenkapitalen total set. 
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7 Ændringsforslag til reglerne om virksomhedspant 

7.1 Indledning 

I nærværende kapitel vil en række potentielle ændringsforslag til reglerne om virk-

somhedspant blive vurderet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv samt forslagenes 

påvirkning af virksomheder og deres interessenter. Fokus vil ligge på en vurdering af 

behovet for ændringerne samt en vurdering af fordele og ulemper ved forslagene. Kapitlet 

vil i sagens natur ikke tage stilling til, hvorvidt reglerne bør afskaffes eller ej, men forud-

sætter således, at der i afhandlingens hovedkonklusion vil blive talt for en bevarelse af 

reglerne men med stillingstagen til de i dette kapitel foreslåede ændringer. 

7.2 Bedre rekonstruktionsmuligheder 

Igennem afhandlingen har det været argumenteret, at reglerne om virksomhedspant ville 

medføre en ringere mulighed for rekonstruktion af virksomheder, hvis de finder anvendelse. 

Det har endvidere været argumenteret, at panthaver i situationer helt ville modsætte sig for-

søg på rekonstruktion pga. risikoen for tab trods pant. Dette beror på en individuel vurde-

ring fra sag til sag, da panthaver i medfør af flere regler fortsat er "rimelig" dækket ind: 

• Ifølge KL § 16, stk. 1, 2. pkt., vil panthaver kunne søge sig fyldestgjort under 

pantsætterens anmeldte betalingsstandsning, forudsat at panteretten er uomstødelig. 

Udlæg vil skifteretten dog kunne forbyde i medfør af KL § 16 a, stk. 1, med mindre der 

er tale om fordringer, jf. RPL § 538 a, stk. 4, hvor udlæg ikke er et nødvendigt led i 

fyldestgørelsesprocessen. 

• Ifølge KL §§ 85-90 kan panthaver ved skyldnerens konkurs alene opnå fyldestgørelse, 

hvor tvangsauktion over skyldnerens aktiver - og herunder de pantsatte - kommer fra 

kurator eller er med dennes samtykke. Dog har panthaver ret til fyldestgørelse i 

pantsatte fordringer efter KL § 91, stk. 3, dvs. uden om boets behandling. 

• Ifølge KL § 158, stk. 2, nr. 1, omfatter en tvangsakkord ikke pantefordringer, i det 

omfang pantet strækker til. 

 

Umiddelbart er panthavers største risiko, hvor pantet ikke strækker. Trods dette kunne der 

være incitament for, at reglerne om virksomhedspant suppleredes med en bestemmelse 

om, at panthaver ikke ville kunne modsætte sig rekonstruktion (et forbud). Herudover 

kunne bestemmelsen omfatte et krav om, at panthavers fyldestgørelse forud for 

rekonstruktionens gennemførelse (dvs. skyldnerens gæld til panthaver forfalder samtidig 
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med rekonstruktionens gennemførelse) betingedes af, at der på pantets aftaletidspunkt 

sker indførelse herom i skadesløsbrevet. Da der på tidspunktet for denne afhandlings 

tilblivelse ikke er registreret nogen væsentlige stigninger i konkurs eller tvangsakkorder, jf. 

figur 8 på side 65, er dette forslag måske overilet. Hvorvidt, der er behov for denne 

skærpelse, kan på nuværende tidspunkt ikke rigtig vurderes med udgangspunkt i denne 

afhandling. 

7.3 Delvis tilbageholdelsesret i panteværdien 

Igennem afhandlingen har det været argumenteret, at reglerne om virksomhedspant ville 

medføre flere konkursboer uden aktiver, hvis de finder anvendelse. Indførelsen af pant-

havers hæftelse for bobehandlingsomkostningerne med indtil 50.000 kr. er for at imøde-

komme dette argument. Men herudover kunne der være incitament for, at hæftelsen i 

stedet blev gjort variabel126, således at hæftelsen udgjorde en nærmere bestemt procent-

sats af panteværdien. Endvidere kunne omfanget af bobehandlingsomkostningerne 

udvides til at omfatte tab for det offentlige og/eller Lønmodtagernes Garantifond, dog 

således at der er fastsat en maksimal værdi for hæftelsen eller nærmere tilbage-

holdelsesretten. Ifølge SKAT127 vil en tilbageholdelsesret på 20 % ikke være tilstrækkelig til 

at dække det offentliges tab på skatter og afgifter. Hvis tilbageholdelsesretten blev gjort 

større, ville det medføre, at værdien af pantereglerne ville blive udhulet. Således vil 

panthaver reelt set ikke opnå nogen sikkerhed, hvorfor pantsætter sandsynligvis ikke vil få 

et nedslag i renten. 

 

Alternativt kunne nuværende hæftelse bibeholdes, og at tilbageholdelsesretten begrænses 

til maksimalt at kunne dække bobehandlingsomkostningerne i konkursboer uden aktiver. 

Men hvis det alene er panthaver, som får dividende, ville bestemmelsen medføre, at 

panthaver straffes unødigt ved at blive påført omkostninger, som er uden relevans128. 

7.4 Nedsættelse af tinglysningsafgiften 

Igennem afhandlingen har det været argumenteret, at tinglysningsafgiften er forholdsvis 

høj, herunder ved sammenligning med eksisterende og veletablerede panteordninger og 

sikkerhedsordninger i øvrigt. Derfor er det nærliggende at foreslå, at afgiften nedsættes, og 

                                                 
126 Fx foreslog Håndværksrådet i sit høringssvar, jf. høringssvar nr. 8 vedlagt som bilag til lovforslag L162, at 
der skulle ske en reservation i pantet til fordel for simple kreditorer (forfatteren: ufrivillige såvel som usikrede 
kreditorer). 
127 Jf. Betænkningen, side 95, hvor udvalget henviser til notat fra SKAT (tidl. ToldSkat) af 11. oktober 2004. 
128 Bobehandlingen ændrer jo ikke ved det forhold, at panthaver er den eneste, som får dividende. 
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herunder i særdeleshed den variable afgift på 1,5 %. Dette er selvfølgelig til ulempe for det 

offentlige, som ved en afgiftsnedsættelse vil opleve et indtægtstab. Hvor afgiftsned-

sættelsen måtte medføre en stigning i antallet af tinglyste virksomhedspant, vil tabet helt 

eller delvist kunne undgås (her bortses fra de økonomiske konsekvenser såsom faldende 

dividende ved flere virksomhedspant). Således vil indtægtstabet ved en nedsættelse af den 

variable afgift med 0,25 %-point udlignes, hvor stigningen i værdien af tinglyste 

virksomhedspant udgør 17 %129. Ved en afgiftsnedsættelse på 0,5 %-point skal stigningen i 

værdien af tinglyste virksomhedspant i stedet udgøre 33 %130. 

 

Som følge af den træge udvikling i værdien af tinglyste virksomhedspant, jf. figur 5 på side 

61, kunne det tyde på, at en afgiftsnedsættelse ville være rigtig. Dog kunne forventningerne 

til den fremtidige økonomiske udvikling (her tænkes på forventningerne om snarlig lav-

konjunktur) tænkes at medføre en naturlig stigning i antallet af tinglyste virksomhedspant. 

7.5 Supplement til positiv- og negativlisterne 

I afsnit 4.7.4 er det blevet vurderet, at en række aktiver er behæftet med usikkerhed om, 

hvorvidt de kan omfattes af et virksomhedspant. Derfor synes der umiddelbart et behov for, 

at reglerne på området bliver mere detaljerede for enkelte eller flere aktiver. Eksempelvis 

kunne det ud fra et objektivt synspunkt og princippet om "at først i tid vinder først ret" 

argumenteres, at TL § 37-aktiver og indtægter fra udlejning af fast ejendom fremover skal 

tilfalde det pant, som er stiftet først under iagttagelse reglerne om af sikringsakten. Dette 

synes både logisk og rimeligt ud fra en risikobetragtning, idet området ellers ville kunne 

være udsat for "kassetænkning". Hermed menes, at skyldneren i et vist omfang har 

mulighed for at genpantsætte både TL § 37-aktiver og indtægter fra udlejning af fast 

ejendom, hvor senere pant stiftes, således at begge aktiver udgår af virksomhedspantet til 

fordel for det nye pant, hvorved virksomhedspanthaveren oplever en risiko for at blive 

uberettiget underdækket131. Herudover kunne positivlisten trods overlapning af 

veletablerede panteordninger mv. udvides med flere aktiver.132 

                                                 
129 Opgjort som 0,25 % / 1,5 %. Der ses bort fra eventuelle tidsmæssige forskydelser. 
130 Opgjort som 0,5 % / 1,5 %. Der ses bort fra eventuelle tidsmæssige forskydelser. 
131 Dvs. panthavers fordring overstiger panteværdien, hvilket medfører risiko for tab. 
132 Fx udtrykte FSR ærgelse over, jf. høringssvar nr. 6 vedlagt som bilag til lovforslag L162, at forudbetalinger 
fra kunder, som indgår i likvide midler, ikke kunne pantsættes. 
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7.6 Krav til værdiansættelsesmetode for aktiverne i pantet 

Igennem afhandlingen er det anført, at værdiansættelsen af pantet beror på usikkerheder 

som følge af, at værdien af de pantsatte aktiver er behæftet med væsentlige skøn. Under 

hensynstagen til årsregnskabslovens bestemmelser kan der virksomhederne imellem fort-

sat forekomme forskellige værdiansættelsesmetoder133. Dette er en direkte følge af, at 

ledelsen i en virksomhed ofte skønner forskelligt fra ledelsen i en anden virksomhed. Der 

synes hermed grundlag for, at reglerne om virksomhedspant suppleres med et fælles 

regelsæt for værdiansættelsesmetoder af aktiverne i pantet. Imidlertid vurderes dette at 

være forbundet med store vanskeligheder og væsentlig administration. Således er det ikke 

rimeligt at fastsætte et nyt regelsæt for værdiansættelsesmetoder, som efter al 

sandsynlighed vil komme til at afvige fra de regnskabsmæssige metoder (årsregnskabs-

loven) og de skattemæssige metoder (skatteregler i øvrigt). Det er måske under 

hensynstagen til reglerne om virksomhedspant bedst, at disse værdiansættelsesproblemer 

afklares fra pant til pant og mellem pantsætter og panthaver. Alternativt kunne der i 

skadesløsbrevet tilføjes en bestemmelse om, at panthaver ved påkrav kunne udsende en 

uvildig vurderingsmand for at verificere og efterprøve værdien af de pantsatte aktiver. 

7.7 Delkonklusion 

En række konkrete ændringsforslag til reglerne om virksomhedspant er i kapitlet blevet 

opstillet og vurderet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, herunder deres påvirkning af 

virksomhederne og deres interessenter. Fordele og ulemper ved forslagene har været 

afvejet, ligesom økonomien i enkelte af ændringsforslagene er blevet undersøgt over-

ordnet. Som det fremgår, er der bestemt plads og mulighed for forbedringer samt egentlige 

ændringer. Lønsomheden af fx en afgiftsnedsættelse har ikke været mulig at vurdere 

konkret, mens løsning af værdiansættelsesproblematikken ikke har syntes mulig at 

indarbejde i reglerne. Der er således områder, hvor der fortsat er behov for nærmere 

undersøgelse såvel som analyse af konsekvenser, fordele og ulemper. Endvidere skal det 

anføres, at ændringsforslagene i dette kapitel ikke er udtømmende men alene op-

summering på diskussioner i afhandlingen. 

                                                 
133 Eksempelvis fastsættelse af brugstider på anlægsaktiver, nedskrivningsmetoder på varelagre og tilgode-
havender fra salg samt de forskellige regnskabsklasser i øvrigt. 
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8 Hovedkonklusion 

Med hovedkonklusionen søges det at give læseren et begrundet og dækkende svar på 

hovedproblemet i denne afhandling, som har været at undersøge, hvorfor omverdenen og i 

særdeleshed virksomhederne i så beskedent omfang har taget virksomhedspant til sig som 

finansieringsinstrument. Herunder hvorvidt gældende ret, behov eller særlige beslutnings-

kriterier har gjort sig gældende ved valg/fravalget. 

 

Med forfatterens valg af problemløsningsmodel og metodevalg, hvor afhandlingen tager 

form af at være en ”skrivebordsundersøgelse” frem for et ”feltstudie”, og hvor empiri fra de 

omfattede virksomheder og domspraksis på området ikke inddrages i større omfang, skal 

besvarelsen af hovedproblemet ses i lyset af, at konklusionerne vil være kendetegnet af at 

være generaliseringer og teoretiske vurderinger, ligesom udledte sammenhænge, årsags-

forklaringer, tendenser mv. har karakter af at være tolkninger frem for beviser eller doku-

mentation for faktiske forhold. Uagtet dette forhold er det forfatteren til denne afhandlings 

vurdering, at den valgte struktur i afhandlingen, hvor problemløsningen sker inden for fire 

overordnede områder for Samfundsperspektiv, Juridiske Forhold, Udvikling og Økonomisk 

styring, medvirker til, at tolkningerne ikke får karakter af tilfældigheder men rimelige, 

saglige og velbegrundede tolkninger. Der vurderes derfor belæg for de i dette kapitel frem-

komne konklusioner. 

Behovet for virksomhedspant 

Ses den beskedne anvendelse af reglerne om virksomhedspant i lyset af en behovsunder-

søgelse kan konklusionen være meget hård. Således er det igennem afhandlingen flere 

gange vurderet, at behovet for virksomhedspant er særdeles begrænset. Baggrunden for at 

indføre reglerne om virksomhedspant synes derfor noget uklare. De i regeringsgrundlagene 

for 2005 og 2007 anførte målsætninger om, at Danmark skal være et førende viden- og 

iværksættersamfund, ligesom det skal være lette at starte og drive virksomhed, og at virk-

somhedernes administrative byrder skal forenkles og reduceres, synes ikke at være grund-

lag nok. Således er det i afhandlingen blevet fastlagt, at nystartede virksomheder uden 

væsentlige kapitalbindinger og virksomheder med et begrænset omfang af aktiver, som kan 

indgå i et virksomhedspant, ikke har den store fordel af at anvende reglerne om virksom-

hedspantet i finansieringsøjemed. Herudover skal det anføres, at virksomheder med en 

svag forhandlerstyrke i forhold til långiver og eventuel panthaver vil en rentebesparelse ved 

sikkerhedsstillelse i form af virksomhedspant være at betragte som teoretisk frem for en 
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faktisk mulighed. Dette gælder endvidere virksomheder i krise, hvor kreditor og långiver i 

sagens natur vil søge sikkerhed og måske endda kræve pant for gammel gæld ved 

forlængelse eller forhøjelse af en eksisterende kredit. Endvidere har der igennem afhand-

lingen også været ført diskussioner om, hvor stor en administrativ besparelse, reglerne om 

virksomhedspant egentlig kan tænkes at ville medføre. På den ene side er det klart, at 

håndpantsætning af varelagre ikke er administrativt hensigtsmæssigt eller en mulighed. 

Men dette forhold synes at kunne løses ved eksisterende ordninger såsom ejendomsfor-

beholdet eller konsignation. Derfor kan administrationen af et virksomhedspant sammen-

lignet med et ejendomsforbehold og konsignationssalg se mindre lønsomt ud, idet pant-

sætter løbende skal foretage en vis rapportering om pantets værdi til panthaver, som skal 

holde sig løbende ajour om pantets værdi. Herudover er der også en risiko for, at pantet 

kan blive udhulet over tid som følge af en ”udskillelse som led i regelmæssig drift”. Sidst 

men ikke mindst har udviklingen vist sig, at det manglende behov sandsynligvis skal findes 

i den højkonjunktur, som Danmark har befundet sig i, hvor finansieringsmulighederne har 

været gunstige og rige for virksomhederne, hvorfor långiverne ikke i det store omfang har 

kunnet afkræve sikkerhed i form af virksomhedspant for samtlige kreditter og lån. 

 

Uagtet det begrænsede behov for reglerne om virksomhedspant synes det ud fra en 

regnskabs- og samhandelsmæssig betragtning som en stor mulighed, der har åbnet sig for 

virksomhederne i deres bestræbelser på at skaffe likviditet. Således er mange brancher 

kendetegnet ved at have store værdier (aktiver), som kan indgå i et virksomhedspant, 

ligesom ikke-finansielle virksomheder (fx leverandører) med reglerne om virksomhedspant 

kan få sikkerhed for kreditter mv. Dette kan med tiden vise sig at være en fordel, da 

Danmark og det meste af verdenen i 2008 har bevæget sig ind i en finanskrise af 

væsentlige dimensioner, som i starten af 2008 har betydet teknisk recession for Danmark. 

Det kan derfor vise sig, at den store stigning i omfanget af udlån, som er sket i perioden fra 

starten af 2006 til slutningen af 2007, og tendensen til stigende konkurser og akkorder 

ultimo 2007 og starten af 2008 vil medføre et øget krav fra långivers side om sikker-

hedsstillelse og herunder virksomhedspant. Derfor er det begrænsede antal virksomheds-

pant ikke ensbetydende med, at der ikke er et behov for at kunne stifte virksomhedspant. 

Endvidere er det i afhandlingen vurderet, at selve markedsføringen af reglerne om 

virksomhedspant fra lovgiver, pengeinstitutter og rådgivers side har været begrænset, 

hvorfor mange virksomheder ikke kender til muligheden i at etablere virksomhedspant i 

finansieringsøjemed. 
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Panteteorien og gældende rets indvirkning på valg/fravalg af virksomhedspant 

Ses den beskedne anvendelse af reglerne om virksomhedspant i lyset af panteteorien, er 

pant mere eller mindre kun relevant i situationer, hvor låntageren er disponeret for ikke at 

kunne tilbagebetale et lån, som for långiver udgør en ikke uvæsentlig værdi. Det er næppe 

rigtigt at konkludere, at den beskedne anvendelse af reglerne om virksomhedspant derfor 

skyldes, at der ikke er mange låntagere, som ikke er disponeret for ikke at kunne tilbage-

betale sine lån, eller at der ikke er nogen risikobetonede virksomheder i øvrigt. Derfor er 

det mere et udtryk for det begrænsede behov, som det blev konkluderet i forrige afsnit, eller 

som følge af gældende ret. 

 

Gældende ret er - til trods for hensigten om det modsatte - i sig selv med til at begrænse 

den ellers påståede gavnlige økonomiske effekt (primært rentebesparelse) af et virksom-

hedspant. Dette dilemma skyldes vurderingstekniske forhold bag pantets værdi, karakteren 

af de i pantet indeholdte aktiver samt detailreglerne i VPL i øvrigt. Således tilsigter regn-

skabsmæssige regler134, at aktiver, som kan omfattes af et virksomhedspant, primært skal 

indregnes til kostpris135 eller et objektivt og om end forsigtigt skøn over de fremtidige 

tilbagediskonterede indbetalinger136 frem for aktivets faktiske markedsværdi, som kan være 

højere. Denne regnskabsmæssige måling, der kan variere fra virksomhed til virksomhed, er 

ydermere forbundet med visse usikkerheder i virksomhedens sfære (fx varebehold-

ningernes kurans, debitorernes dubiøsitet etc.). Herudover har pantets karakter af at være 

flydende den betydning, at værdien af pantet ikke er forankret i konkrete individualiserede 

eller identificerede aktiver men en samlet gruppe af aktiver, som nu og i fremtiden undergår 

udskiftning/ændring som følge af ”udskillelsen som led i regelmæssig drift”. Derfor er 

værdien af aktiverne og risikoen for pantets værdi i konstant ændring, ligesom de er 

forbundet med ikke uvæsentlige usikkerheder. Alle disse forhold og usikkerheder medfører, 

at panthaver i sin vurdering af pantet vil arbejde med en sikkerhedsmargin eller buffer, som 

kommer til udtryk i en lav belåningsprocent på de i virksomhedspantet indeholdte aktiver. 

Det er derfor ikke usandsynligt, at et virksomhedspant ikke vil kunne belånes i forholdet 

1:1. Udvalget bag betænkningen har således anvendt et skøn på 40 % for belånings-

procenten137 af de i virksomhedspantet indeholdte aktiver. Dette må betegnes markant 

                                                 
134 Jf. ÅRL, RV, IAS m.fl. 
135 Dette gælder de fleste materielle anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige 
omsætningsaktiver, jf. afsnit 3.4.3. 
136 Dette gælder visse immaterielle anlægsaktiver og øvrige aktiver, hvor kostprisen måtte vise sig at være 
højere, jf. afsnit 3.4.3. 
137 Jf. afsnit 5.2. 
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lavere end fx belåningsprocenten på ejendomme, hvor der som udgangspunkt kan optages 

lån indtil 80 % af vurderingen i handel og vandel. Taget andre muligheder i betragtning (fx 

ejendomsforbeholdet, konsignation, kautioner og factoring) er virksomhedspant derfor ikke 

umiddelbart den optimale løsning i finansieringsøjemed, med mindre værdien af pant-

sætters aktiver er væsentlig højere end pantsætters finansieringsbehov. Ligeledes er det 

gældende for pantsættere, der undergår kraftig vækst. Denne vækst skal i henhold til 

ovenstående ræsonnement være selvfinansierende mht. kapitalbindinger i fx varelagre og 

tilgodehavender for indtil 60 %, hvis belåningsprocenten alene er på 40 %. Derfor kan det 

med rette konkluderes, at gældende ret i et stort omfang ikke er hensigtsmæssig, og at 

virksomhedspant derfor ikke er et alternativt, som mange virksomheder reelt overvejer. 

 

Herudover påvirker panthavers hæftelse for bobehandlingsomkostningerne med indtil 

50.000 kr. endvidere negativt på belåningsprocenten, idet pantets værdi ”udhules”. Det kan 

derfor med rette konkluderes, at belåningsprocenten ville falde yderligere, hvis hæftelse 

blev gjort større, da panthaver ville sikre sig, at pantets værdi også dækkede den stigende 

hæftelsesomkostning. 

Særlige beslutningskriteriers indvirkning på valg/fravalg af virksomhedspant 

Ses den beskedne anvendelse af reglerne om virksomhedspant i lyset af en økonomisk 

vurdering i virksomhederne, er den forholdsvise høje tinglysningsafgift og den potentielle 

lave rentebesparelse to modsatrettet forhold. Så længe afgiften er høj, og rentebesparelsen 

er lav, er der ikke incitament for virksomhederne til at omlægge usikret gæld til sikret gæld 

på den korte bane. Dette forholder sig anderledes på det lange sigt, hvilket kommer frem i 

beregningerne i denne afhandlings kapitel 6. I beregningerne er det endvidere sparsomt, 

om der er økonomi for virksomhederne i at finansiere vækst eller investeringer med 

virksomhedspant. Ud fra en offer- eller nettobetragtning for hele virksomheden hældes der 

overvejende til, at virksomhederne kan opnå økonomiske besparelser på det lange sigt ved 

at anvende reglerne om virksomhedspant. 

 

Når virksomhederne ikke har gjort brug af virksomhedspantets muligheder i større omfang 

til trods for en mulig økonomisk gevinst, kan det meget vel skyldes en manglende interesse 

eller retter manglende viden om virksomhedspant i al almindelighed. Endvidere har høj-

konjunkturen også en vis betydning, da incitamentet til at spare måske ikke ligefrem er i 

højsæde hos virksomhederne, ligesom likviditeten har været rigelig og tilgændelig. 
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I en kommende lavkonjunktur eller et pengemarked med stigende renter kan det forventes, 

at fokus bliver større på mulighederne i reglerne om virksomhedspant. Således må flere 

virksomheder kunne tænkes at blive afkrævet sikkerhed for ny såvel som gammel gæld, 

ligesom stigende rente vil øge muligheden for rentebesparelser, forudsat långiver er villig til 

at øge rentespændet mellem usikret og sikret gæld mere end de 0,5 %138, som udvalget 

bag betænkningen har estimeret med. 

Perspektivering 

Med baggrund i denne afhandling må det konkluderes, at behovet for virksomhedspant ikke 

synes at være slået igennem, ligesom reglernes udformning ikke er fuldstændige hensigts-

mæssige, og den økonomiske gevinst svær at få øje på. Det kan dog ikke konkluderes, at 

reglerne således bør ophæves, da reglerne trods alt hjemler en vis frihed for virksomhed-

erne til at vælge, hvilket basalt set er positivt i et frit marked. Således er det op til markeds-

kræfterne at tilpasse sig de ændrede ”spilleregler”. Viser det sig imidlertid, at reglerne om 

virksomhedspant på sigt ikke medfører de opnåede besparelser for virksomhederne, og at 

samfundet samt de svage kreditorer (ufrivillige og usikrede kreditorer) lider store og 

urimelige tab på bekostning af panthavere som fx store pengeinstitutter, kan det siges, at 

markedskræfterne mere eller mindre er sat ud af kraft. Således vil det kunne komme på 

tale at beskytte den svage part, hvilket ville kunne ske ved en ophævelse af reglerne om 

virksomhedspant. Denne vurdering synes på tidspunktet for denne afhandlings tilblivelse 

dog ikke mulig at drage. I stedet synes reglerne at mangle intentioner for at blive brugt. En 

klar mulighed kunne være at nedsætte afgiften for tinglysning af virksomhedspant eller øge 

omfanget af aktiver, som kan indgå i et virksomhedspant. 

 

Herudover skal lovgiver løbende vurdere, hvorvidt en lavkonjunktur vil medføre øget pres 

fra långiver om, at låntager skal stille sikkerhed for ny såvel som gammel og usikret gæld 

uden at modtage en rentenedsættelse herfor. Denne situation vil ikke være værdiskabende 

for samfundet og måske direkte skadelig, idet de mindre og svage ufrivillige og usikrede 

kreditorer vil blive ramt hård, hvis antallet af konkurser samtidig stiger kraftigt. Modtrækket 

hertil - og alternativ til at ophæve reglerne om virksomhedspant - kunne fra lovgivers side 

være indarbejdelse af en tilbageholdelsesret i pantets værdi til fordel for ufrivillige og 

usikrede kreditorer. 

                                                 
138 Jf. afsnit 5.2. 
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10 Bilagsoversigt 

Bilag 1  Begrebsdefinitioner 

Bilag 2  Analyse af høringssvar 
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Bilag 1 - Begrebsdefinitioner 

Af dette bilag fremgår en definition af centrale begreber og termer anvendt i afhandlingen, 

og som ikke er defineret direkte i teksten. Disse begreber er anført med "*" første gang, de 

forekommer i afhandlingen: 

Administration 

(jf. tabel 7, side 26) 

Administration er i denne afhandling summen af alle de administrative handlinger i 

virksomheden, hvad enten de skal dokumenteres eller alene udføres. Det vil sige, at hand-

linger foretaget i produktionen eller distributionen af varer, ydelser mv. ikke er omfattet af 

definitionen. Herudover skal de administrative handlinger have en økonomisk værdi for 

virksomheden i form af et ressourcetræk. Med andre ord skal administrationen som 

udgangspunkt "koste" virksomheden nogle ressourcer, der skal kunne opgøres i monetære 

enheder (omkostninger) eller tid (byrder). 

Beslutningstager 

(jf. problemformuleringen afsnit 1.2.1, side 8) 

Beslutningstagerne er defineret med udgangspunkt i ASL kapitel 9 (nærmere § 54). I 

henhold til loven er det ledelsen (bestyrelsen og direktionen) i virksomheden/selskabet, der 

træffer beslutningerne og foretager dispositionerne (dvs. tegner virksomheden). Det er 

ledelsen, som kan indgå forpligtende aftaler for virksomheden/selskabet. Da aftaler om 

virksomhedspant oftest omfatter beslutninger af økonomisk karakter, hvilket i organi-

sationssammenhæng henhører under økonomifunktionen i virksomhederne/selskabet, vil 

beslutningstageren umiddelbart findes blandt den daglige ledelse, som i medfør af ASL § 

54, stk. 2, er direktionen (eller virksomhedens/selskabets direktør, hvor der kun er tale om 

ét medlem). Nogle virksomheder/selskaber, særligt små og mellemstore og ejerledet 

virksomheder/selskaber, omfatter beslutningstageren også ejeren. 

Fordringer/tilgodehavender 

(jf. tabel 4, side 25, og afsnit 2.4.1.2, side 21) 

Fordringer (simple), tilgodehavender (fra salg), krav på indbetaling mv. er alle synonymer 

for det samme i denne afhandling. Dog bruges de forskellige termer forskelligt i 

afhandlingen. Ved definition heraf tages der udgangspunkt i den regnskabsmæssige 

definition af tilgodehavender fra salg (aktiv), jf. ÅRL § 33, stk. 1. Ifølge bestemmelsen er 
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tilgodehavender et aktiv, hvorfra det er sandsynligt (dvs. over 50 % herfor), at fremtidige 

økonomiske fordele (målt i monetære enheder) vil tilflyde virksomheden. Endvidere skal 

aktivets værdi kan måles pålideligt, hvilket i afhandlingen er udtrykt ved den nominelle eller 

aftale værdi. Definitionen suppleres med de aktiver, som virksomheden har et retskrav på 

ifølge aftale. Det vil sige fordringer/tilgodehavender, som virksomheden har opnået ret til fra 

andre ved at udføre en given handling eller undladelse heraf (typisk krav på vederlag for fx 

levering af en vare, udførelse af et stykke arbejde eller modtagelse af en gave). Dette 

betyder primært, at omfanget af fordringerne/tilgodehavender også omfatter 

regnskabsmæssigt nedskrevne krav og visse eventualaktiver. Fordringer/tilgodehavender 

omfatter som følge af termen "simple" ikke negotiable gældsbreve, veksler eller andre 

omsættelige fordringer, jf. GBL § 11, stk. 2. Der skeles ikke mellem langfristede og 

kortfristede fordringer/tilgodehavender i definitionen. 

Fremmedkapital 

(jf. afsnit 2.3.2, side 17) 

Ved definition af fremmedkapital tages udgangspunkt regnskabsmæssige forhold. I 

henhold til bilag 2 til årsregnskabsloven, er fremmedkapital lig gældsforpligtelser (dvs. 

ekskl. hensatte forpligtelser) uanset, om der er tale om langfristede eller kortfristede 

gældsforpligtelser. Endvidere tager definitionen ikke højde for, om der er tale om 

rentebærende eller ikke rentebærende gældsforpligtelser. Dog holdes gæld til det offentlige 

ude af definition (skatter og afgifter mv.). 

Konkursmassen 

(jf. forord afsnit 1.1, side 6) 

Konkursmassen, der er defineret i Konkurslovens kapitel 5, §§ 32-37, omfatter skyldnerens 

formue ved afsigelsen af konkursdekretet, jf. § 32. Denne masse omfatter ikke aktiver, som 

skyldneren ved en gyldig aftale forud for konkursdekretets afsigelse har pantsat på 

retmæssig vis. Dette under forudsætning af, at sikringsakten for pantsætningen eller anden 

sikkerhedsstillelses gyldighed er iagttaget. Er dette tilfældet, skal konkursboet respektere 

tredjemands ret, hvilket medfører, at det pantsatte eller på anden vis sikrede aktiv holdes 

ude af konkursmassen med indtil den værdi, som pantet eller sikringen udgør.139 

 

 

                                                 
139 Jf. "Konkursret", af Anders Ørgaard, 8. udgave, 2. oplag, udgivet i 2003 af Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, side 43. 
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Rekonstruktion 

(jf. afsnit 1.2.2, side 9) 

Rekonstruktioner er i denne opgave defineret som metoder til at få urentable eller 

insolvente virksomheder gjort rentable eller solvente gennem en eftergivelse af gæld ved 

akkord eller tilførsel af yderligere kapital fra ejerne. 

Økonomiske betragtninger (økonomistyring) 

(jf. problemformuleringen afsnit 1.2.1, side 8) 

Økonomistyring er defineret ved: "Bevidst målrettede beslutninger, specielt under hensyn til 

økonomi som måleelement"140. Med bevidst målrettede beslutninger menes (ifølge 

forfatterne Michael Andersen og Carsten Rohde) rationelle beslutninger, som ledelsen i 

virksomheden tager på baggrund af konsekvensberegninger og forud fastsatte mål i 

virksomheden, der netop søges opfyldt ved gennemførelse af en konkret beslutning. 

Herunder væsentligst mål om etablering, udvikling og vedligeholdelse af virksomheden 

såvel som varetagelse af den daglige drift af virksomheden. Endvidere tolker denne 

afhandlings forfatter definitionen således, at beslutningerne herudover skal være i henhold 

til selskabslovgivningen (jf. reglerne i ASL kapitel 9 om selskabers ledelse). Det vil sige, at 

ledelsens skal udvise loyalitet over for virksomheden, og at beslutninger alene må træffe 

under hensynstagen til virksomhedens vedtægtsbestemte formål, ledelsens bemyndigelse, 

hvad der tjener virksomheden bedst og ikke pådrager virksomheden væsentlige risiko for 

tab, samt lovligheden af selve beslutningen. Med hensyn til økonomi som måleelement er 

det (ifølge forfatterne Michael Andersen og Carsten Rohde) vigtigt, at målingen sker ud fra 

en systematik såsom virksomhedens lønsomhedsmønster, hvor det strukturelle og 

økonomiske samspil i virksomheden fremgår, herunder samspillet mellem indsatsen af 

ressourcer, aktiviteter i virksomheden og de efterfølgende resultaterne ved gennemførelse 

af givne beslutninger/handlinger. Dette tolker denne afhandlings forfatter som virksom-

hedens regnskab, som af hensyn til ensartet sammenligning på tværs af virksomheder 

opgøres efter årsregnskabslovens regler m.fl. 

                                                 
140 Jf. "Virksomhedens økonomistyring" af Michael Andersen og Carsten Rohde, 2. udgave, 1. oplag, udgivet i 
2001 af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 1-9 og 19. 
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Bilag 2 - Analyse af høringssvar 

I nærværende analyse er medtaget de positive og negative forventninger, som afspejles i 

høringssvarene til lovforslag L 162 om "Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, 

konkursloven og andre love (Virksomhedspant)", jf. lovforslagets bilag 1. Forventningerne 

er medtaget i det omfang, at de har relevans for afhandlingen, og såfremt der ikke er sket 

indarbejdelse af ændringer heraf i loven. 

Nr. Kilde Positive forventninger Negative forventninger For/imod 
1 Finansrådet • Giver lettere adgang til 

finansiering 
• Medfører administrative 

lettelser 
• Medfører billigere finansiering 

• Respektere senere udlæg (TL 
§ 47 c, stk. 5) 

• Hæfte for boomkostninger 
med indtil 50.000 kr. (TL § 27, 
stk. 3 og 4) 
 
Begge regler kendes ikke fra 
andre panteordninger 
 

• Behov for på sigt at inddrage 
brugte biler 

Udtaler 
selv at 
være for 

2 Advokatrådet • Fremmer dansk erhvervslivs 
konkurrencevilkår 

• Usikkerhed om realismen i 
finansieringslettelserne 

• Fald i rekonstruktionssager 
• Stigning i antallet af KL § 143-

boer 
• Hæftelsen for boomkostninger 

med indtil 50.000 kr. (TL § 27, 
stk. 3 og 4) er utilstrækkelig 

Vurderes 
at være 
for 

3 Kurator-
foreningen 

• Fremmer dansk erhvervslivs 
konkurrencevilkår 

• Bedre dækningsmuligheder for 
primært pengeinstitutter 

• Usikkerhed om realismen i 
finansieringslettelserne 

• Vanskeligt at gennemføre 
rekonstruktioner 

• Stigning i antallet af KL § 143-
boer med risiko for 
konkursrytteri 

• Dårligere dækning for usikrede 
kreditorer (faldende dividende) 

• Hæftelsen for boomkostninger 
med indtil 50.000 kr. (TL § 27, 
stk. 3 og 4) er utilstrækkelig 

Vurderes 
at være 
for 

4 Dansk Handel 
& Service 

• Flere finansieringsmuligheder, 
herunder i takt med udvikling 
til et vidensamfund samt 
nystartede og personlige 
erhvervsvirksomheder 

• Offentlighed i form af 
tinglysning 

• Bedre betalingsvilkår hos 
pengeinstitutter, herunder 
lavere renter 

• Kortere leverandørkreditter 
• Rentefrie kreditter overgår til 

rentebærende pengeinstitutlån 
(kassekreditter) 

• Hæftelsesreglen på 50.000 kr. 
(TL § 27, stk. 3 og 4) betyder, 
at virksomheds-pantet skal 
have en "vis" værdi for at være 
aktuelt, hvorfor det bliver 
mindre aktuelt for små- og 
mellemstore virksomheder 

• Usikkerhed om realismen i 
finansieringslettelserne 

Udtaler 
selv at 
være for 
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Nr. Kilde Positive forventninger Negative forventninger For/imod 

5 Dansk 
Industri 

• Fremme erhvervslivets mulig-
hed for enklere og billigere 
finansiering 

• Ingen anført Udtaler 
selv at 
være for 

6 FSR • Forbedret finansieringsmulig-
heder for små- og mellemstore 
virksomheder, herunder dem 
med beskedne egenkapital-
forhold og i vækst 

• Skabe videre og bedre finan-
sieringsmuligheder end 
tilfældet i dag 

• Virksomheder, der ender i 
konkurs, vil blive svagere 
(forfatter: faldende netto-
aktiver i boet) 

Udtaler 
selv at 
være for 

7 Handel, 
Transport og 
Service-
erhvervene 

• Mulighed for negativerklæring-
er 

• Usikkerhed om realismen i 
finansieringslettelserne ud fra 
en helhedsbetragtning (mer-
omkostninger større en fx 
rentebesparelser) 

• Leverandører vil være nød-
saget til at revurdere og om-
lægge sine leverings- og 
særligt betalingsbetingelser 

Udtaler 
selv at 
være 
imod 

8 Håndværks-
rådet 

• Til fordel for mellemstore 
virksomheder, jf. pkt. I under 
negative forventninger mod-
sætningsvis 

• Væsentligst til fordel for ud-
lånsgivere (primært penge-
institutter) 

• Tvivlsom relevans for små 
virksomheder på grund af 
væsentligst hæftelsesreglen 
på 50.000 kr. (TL § 27, stk. 3 
og 4) 

• Usikkerhed om udlånsomfang-
et vil stige 

• En del af rentebesparelsen vil 
udlånsgiver selv beholde som 
avance 

Udtaler 
selv at 
være for 
(hvis der 
er politisk 
flertal for 
loven) 

9 Domstols-
styrelsen* 

• I/A • I/A I/A 

10 Forbruger-
rådet* 

• I/A • I/A I/A 

11 Pantefoged-
foreningen 

• Lettere regler for pantsæt-
ninger for erhvervslivet 

• Dividende til simple kreditorer 
vil falde 

Hverken 
eller 

12 Finans og 
Leasing 

• Mulighed for negativerklæring-
er 

• Usikkerhed om de økonomiske 
konsekvenser 

Hverken 
eller 

13 Danmarks 
Automobil-
forhandler 
Forening 

• Mulighed for etablering af pant 
i fabriksnye biler 

• Behov for på sigt at inddrage 
brugte biler 

Udtaler 
selv at 
være for 

14 Lønmodtager-
nes Garanti-
fond* 

• I/A • I/A I/A 

15 Forskellige 
offentlige 
myndigheder 
og instanser* 

• I/A • I/A I/A 

16 Realkredit-
rådet 

• Ingen bemærkninger • Ingen bemærkninger Hverken 
eller 

Anm.: Domstolsstyrelsen er ikke medtaget, da de alene har udtalt sig om de administrative konsekvenser 
ved tinglysning i tingbogen i Århus. Forbrugerrådet er ikke medtaget, da de alene har givet en kort 
tilbagemelding, hvor de erklærer sig for hverken at være for eller imod. Lønmodtagernes Garantifond 
er ikke medtaget, da de alene har udtalt sig om indholdet af de økonomiske konsekvenser. Offentlige 
myndigheder er ikke medtaget, da deres svar ikke vurderes at indeholde relevans for afhandlingen. 
Alle undladelser er vurderet for irrelevant for denne afhandlings besvarelse af hovedproblemet. 
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Det skal anføres, at flere af de i høringsrunden adspurgte parter har deltaget i udvalgets 

arbejde, hvorfor det ikke kan undlades, at analysen bærer præg heraf (dvs. overvejende 

positiv holdning for at undgår kritik af eget arbejde). 

 

Herudover er der under lovens behandling modtaget henvendelser fra andre parter som i 

det store hele synes dækket ind af ovenstående analyse, når der ses bort fra særligt 

specifikke spørgsmål mv. 


