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Executive summery 

In my future work as an accountant the work considering non-cash contribution, valuation report 

and liability is some interesting business areas. Many company owners have a lot of possibilities 

considering changing their company’s profile.  

This report is divided into three parts. I have given some examples on how a limited company can 

be founded with a non-cash contribution. The Danish law opens the possibility to found a limited 

company without cash. You can use this method if you personally own assets where a valuation 

expert value the goods reliable. It is possible to use assets as tools and equipments, machinery, 

goodwill, etc. The method of non-cash contribution is defined as contributions of anything else than 

cash.  

When a company has decided to use a non-cash contribution it is necessary to appoint a valuation 

expert. I many cases accountants are appointed to this task. Accountants have the necessary 

professional standards to do this. Furthermore the accountants in many smaller companies have a 

close contact to the owners and therefore a close working relationship to the company.  

The accountant appointed as valuation expert has to sign the valuation report. This document is 

meant to increase the reliability of the contributing assets. The valuation report includes a 

description of the contribution assets, and the method on how the valuation expert has valued the 

assets. The valuation reports statement is to insure that the value of the contributing assets as a 

minimum is equal to the payment. 

When accountants are appointed as valuation experts they have a liability to do their job in 

accordance with generally agreed standards for accountants. Many of the rulings I have examined in 

this report accountants are hold responsible for not doing their job in accordance with good practice. 

Therefore it is important that an accountant appointed as valuation expert is aware of this. 

Otherwise they can incur obligations and can be fined or be liable to pay damages. 
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Indledning 

Virksomhedsejere står ofte overfor udfordringer når der skal ske ændringer i deres virksomhed. En 

virksomhed drevet i personlig form, hvor ejeren ønsker et selskab. Et selskab har brug for at få 

tilført ny kapital. Dette er eksempler på, hvor der kan være brug for at overveje et apportindskud.  

Apportindskuddet er en mulighed for at stifte et selskab uden at indskyde kontante midler, men i 

stedet at indskyde værdier i form at eksempelvis værdipapirer, driftsmidler, igangværende personlig 

drevet virksomhed etc. Hvis man beslutter at bruge reglerne om apportindskud skal der udpeges en 

vurderingsmand, som skal udarbejde en vurderingsberetning, som udtaler sig om værdien af de 

indskudte værdier. I praksis vil det ofte være en opgave som revisor udpeges til.  

Når en virksomhed har besluttet at bruge reglerne om apportindskud og vurderingsberetning, er det 

derfor interessant at se på hvad vurderingsmanden erklærer sig om, og hvilke problemer det 

medfører. Som vurderingsmand påtager man sig et ansvar, når der afgives erklæring på 

vurderingsberetningen, og jeg finder det interessant at gennemgå enkelte sager, hvor revisor som 

vurderingsmand ikke har opfyldt sine forpligtelser.  

I denne afhandling vil jeg belyse de muligheder og begrænsninger der er forbundet med at stifte 

selskaber med apportindskud, herunder hvordan revisor bruges som vurderingsmand, samt det 

ansvar der følger med, når man afgiver erklæring på vurderingsberetningen. Det er ligeledes 

interessant at vurdere om den nuværende fremgangsmetode er tilstrækkelig eller om der i fremtiden 

skal tænkes i andre baner. 

Disse overvejelser leder frem til en række spørgsmål, som jeg i denne opgave vil forsøge at finde 

svar på.   
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Problemformulering, metode og afgrænsning 

Problemformulering 

Med udgangspunkt i indledningen har jeg identificeret opgavens hovedproblem som er skitseret i 

følgende problemformulering: 

 

Hvad er apportindskud og hvordan bruges det i praksis? Hvad bruges vurderingsberetningen 

til, og hvad er revisors ansvar som vurderingsmand? 

 

Metode 

Undersøgelsesmetoder for opgaver af denne type kan illustreres med følgende figur: 

 

 

 

Figur 1: Arbejdsgang ved projektskrivning 
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Denne figur viser, at arbejdet med en afhandling er en sammenkobling af de enkelte grundlæggende 

elementer. Selve arbejdet med en opgave er en iterativ proces, hvor man som opgaveskriver 

gentagne gange vender tilbage til foregående proces inden projektet afsluttes. 

Oversigt over opgaven 

Jeg har valgt at opdele opgaven i en 3 trins model. Forløbet af opgaven til illustreres således: 

 Problemformulering (trin 0) 

 Apportindskud (trin 1) 

 Vurderingsberetning (trin 2) 

 Revisoransvar (trin 3) 

Baggrunden for opdeling skal findes i, at jeg anser de tre dele for sammenhængende, men de skal 

behandles og vurderes individuelt. Der vil således være en delkonklusion for hver del som til sidst 

sammenkædes i den endelige konklusion, hvor problemformuleringens spørgsmål bliver besvaret.  

 

Figur 2 - Oversigt over opgaven 

 

Trin 1 

I trin 1 bliver apportindskuddet introduceret. Der lægges vægt på at beskrive hvad et apportindskud 

er, samt hvordan det kan bruges i praksis. Der vil blive refereret til artikler, lærebøger samt 

lovtekster. Det er et område som senest er lovreguleret i den nye selskabslov, hvilket gør 

lovmaterialet til den primære informationskilde. Jeg bruger sekundærlitteratur i form af lærebøger, 

artikler mv. for at skabe et overblik over den nugældende praksis.  

Jeg vil i dette trin give forskellige eksempler på, hvordan et apportindskud bruges, samt hvordan vi 

som revisorer bruger det i forhold til vores kunder. Jeg vil beskrive de enkelte områder, hvor 

apportindskuddet typisk bruges. Derudover vil der sidst i dette trin være en sammenkobling til trin 2 

hvor sammenhængen mellem apportindskud og vurderingsberetning beskrives. 

Problemformulering, 
metode, afgrænsning

Apportindskud         
(trin 1)

Vurdeingsberetning 
(trin 2)

Revisoransvar

(trin 3)
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Trin 2 

Trin 2 omhandler vurderingsberetningen. Her vil jeg vise hvordan en vurderingsberetning kan se ud 

i forskellige sammenhænge, samt beskrive hvordan den bruges. En revisors erklæring på en 

vurderingsberetning er underlagt en begrebsramme og det er derfor væsentligt at beskrive ud fra 

hvilke kriterier revisorer kan udpeges som vurderingsmænd, samt hvordan det påvirker erklæringen. 

Dataindsamlingen er derfor koncentreret omkring revisorers erklæringer på vurderingsberetninger, 

samt de love og regler, der gælder for revisorers afgivelse af erklæringer. 

Det er ligeledes interessant at undersøge, hvilken betydning en vurderingsberetning har for 

forskellige interessenter. Dette er sammenkoblingen til næste trin, hvor det undersøges hvilket 

ansvar en revisor som vurderingsmand står overfor. 

Trin 3 

I trin 3 vil jeg undersøge, hvor grænserne går for, hvornår revisorer ifalder ansvar på deres 

erklæring på vurderingsberetninger. Det skal beskrives, hvornår revisorer ikke har udfyldt rollen 

som vurderingsmand tilstrækkeligt. Dette gøres ud fra offentliggjorte domme, hvor revisor er tiltalt 

for ikke at have opfyldt sine forpligtelser som vurderingsmand. Det er især interessant at undersøge, 

om der ligger en klar praksis på området. Derfor bliver indsamlingen af data koncentreret om 

domme og afgørelser samt en diskussion af, hvorvidt den nuværende metode for 

vurderingsberetninger er tilstrækkelig er om man i fremtiden skal tænke i andre baner. Der er tre 

former for ansvar, som man kan ifalde. Disse tre områder vil jeg kort gennemgå inden gennemgang 

af retspraksis.  

 

Generelt for alle trin er, at der ved afslutningen af hver enkelt trin vil være en delkonklusion som 

afslutter delområdet. I alle tre trin vil der være en afvejning af teori og praksis illustreret ved et par 

eksempler. Det er generelt nogle juridiske regulerede områder som kræver en stærk teoretisk 

forankring, men jeg vil som revisor forsøge at vinkle opgavens fokus på revisorers arbejde, samt de 

regelsæt vi arbejder med.  

 

Jeg har valgt ikke at bruge en case virksomhed, da det ville binde opgavens fokus for meget. Jeg har 

i stedet valgt at tage udgangspunkt i den juridiske tilgang kombineret med praksis. Jeg mener, at jeg 
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dermed opnår en større frihed til at illustrere forskellige eksempler og scenarier. Jeg bruger derfor et 

par eksempler til at fremhæve interessante vinkler.  

 

Eftersom der ikke er valgt en case, har det samtidig indflydelse på mit valg af kilder. Jeg har valgt 

at bruge de skrevne kilder, da der findes tilstrækkelig dokumenteret materiale til rådighed. Det har 

været med i overvejelsen at bruge mere kvantitative dataindsamling, men er fravalgt da jeg har 

vurderet at det ikke ville bidrage med yderligere viden.  

 

Valg af emne 

Jeg har valgt dette emne, da det har en særlig interesse for mit fremtidige arbejde som revisor. Jeg 

vil i fremtiden mange gange blive stillet overfor situationen at en kunde skal bruge et selskab og vi 

måske skal lave en vurderingsberetning. Jeg finder det derfor interessant at undersøge hvordan 

apportindskuddet bruges i praksis, samt hvordan man som revisor skal forholde sig som 

vurderingsmand. Det er ligeledes interessant at undersøge rammerne for, hvornår at man som 

vurderingsmand ikke lever op til lovgivningens krav, og man ifalder ansvar.  

 

Teori og dataindsamling 

Overvejelserne omkring teori og dataindsamling skal underbygges af, hvilken type information som 

ønskes. Ib Andersen inddeler dataindsamlingsteknikkerne ud fra følgende kriterier
1
: 

 Kvantitative eller kvalitative  

 Primære eller sekundære  

 Stimulidata eller ikke stimulidata 

Denne opgave tager udgangspunkt i kvalitative data, eftersom de primære informationskilder er 

love og regler
2
, hvor formålet er at skabe en dybere forståelse for det problem, som opgaver søger at 

besvare.  

                                                 
1
 Den skinbarlige virkelighed, side 195 

2
 Den skinbarlige virkelighed, side 31-32 
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Jeg har i denne opgave valgt at basere min dataindsamling på sekundær data
3
. Som tidligere nævnt 

har jeg valgt ikke at tage udgangspunkt i et case studie, da denne opgaves fokus lægges på 

lovregulerede materiale. Jeg har overvejet, hvorvidt en spørgeskemaundersøgelse omkring brugen 

af apportindskud i praksis, kunne bidrage til at underbygge teori og praksis. Jeg mener dog, at jeg 

med sekundær data i form af lovtekster, lærebøger og gennemgang af retspraksis kan besvare mine 

opstillede spørgsmål. Ved at tage udgangspunkt i situationer fra mit eget revisionskontor mener jeg 

ikke, at behovet for yderligere dataindsamling kan bidrage med yderligere.  

Afhandlingen er baseret på teoretiske undersøgelser og ikke empirisk data. Jeg har taget 

udgangspunkt i de gældende regler og almindeligt kendte teknikker for måling af regnskabsdata. 

Jeg har valgt på enkelte steder at illustrere eksempler på, hvordan de enkelte metoder og teknikker 

kan anvendes i praksis. Disse eksempler er fiktive data, som søger at gøre de teoretiske metoder 

mere virkelighedsnære. Jeg mener derfor, at det er med til at skabe et bedre overblik over, hvordan 

den juridiske metode bruges af revisorer i praksis.  

På grund af ovenstående overvejelser er opgavens undersøgelsesformål at få præsenteret objektivt 

materiale, dvs. materiale som ikke har været udsat for stimuluspåvirkning fra undersøgerens side. 

Jeg har i denne opgave ikke udsat mine undersøgelser for påvirkning, hvorfor det må antages, at det 

er ikke stimulipåvirket materiale. Jeg tolker på de indsamlede data, men jeg har ikke selv påvirket 

dem.  

For at komme nærmere den retspraksis jeg ønsker at undersøge, vil jeg analysere og gennemgå en 

række domme. I forbindelse med analysen af de forskellige domme, har det været nødvendig at at 

foretage en udvælgelse, hvor der findes interessante afgørelser for revisors ansvar. Jeg har udvalgt 

en række domme, som definerer revisors ansvar som vurderingsmand. Der er dog et begrænset antal 

offentliggjorte domme, og dette påvirker dermed min gennemgang af praksis. Jeg mener dog, at jeg 

med de tilgængelige domme kan udlede relevante forhold.  

Indenfor apportindskud og vurderingsberetning er den nye selskabslov regulerende for de elementer 

som indgår i afhandlingen. Selve revisors erklæring på vurderingsberetningen er underlagt samme 

begrebsramme, som revisor arbejder med ved afgivelse af erklæringer på regnskaber, herunder også 

Revisorloven af 2008. Jeg vil i efterfølgende afsnit mere dybdegående beskrive, hvilke forhold 

revisor skal forholde sig til, når der skal afgives erklæring på vurderingsberetningen. Erklæringen 

                                                 
3
 Den skinbarlige virkelighed kapital 8  
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på vurderingsberetningen er en erklæring med høj sikkerhed, og er dermed underlagt 

revisionsstandard 3000, hvorfor jeg ligeledes senere vil beskrive, hvordan denne standard bruges i 

forbindelse med revisors afgivelse af erklæringer med høj sikkerhed.  

 

Afgrænsning 

Jeg har valgt ikke at inddrage skattemæssige aspekter i opgaven. Jeg vil enkelte steder henvise til 

skatteregler, men der bliver ikke tale om tilbundsgående analyse af skattekonsekvenser. Jeg har 

derudover valgt kun at illustrere gældende regler, og dermed ikke inddrage gamle regelsæt.  

Selve den formelle stiftelse og de krav der stilles vil jeg ikke komme nærmere ind på. Der er en 

række krav som er reguleret i Selskabsloven og er normalt ikke forbundet med problemer, og det er 

derfor ikke interessant at gå i dybden med selve stiftelsesprocessen.  

Jeg vil ikke gøre brug af alle ansvarsformerne, men de er beskrevet og redegjort for.  

 

Retskilder 

En afhandling af denne type, hvor forankringen i opgaven ligger på den juridiske lære, er det 

væsentligt at give et overblik over den juridiske metode. Det skal forstås, at jeg ikke er jurist, men i 

denne opgave, samt i mit arbejde som revisor arbejder jeg med den juridiske metode dagligt. Jeg vil 

i nedenstående figurer vise, hvordan den juridiske arbejdsplads ser ud. 
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Figur 3: Retsgrundlag (hjemmel) 

 

Figuren viser, hvordan de 4 elementer danner grundlag for den lovhjemmel, som vores love i 

Danmark ser ud. En nærmere gennemgang af de 4 elementer vil jeg komme ind på senere.  

 

Figur 4: Retsfølge (gældende ret) 

Retskildelære

Regulering

Retspraksis

Retssædvane

Forholdets natur

Juridisk 
metode

1.  Regulering

2. Retspraksis

3. Retssædvane

4. Forholdets natur
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Denne figur viser, hvordan den gældende ret i Danmark er reguleret. Forskellen mellem de to 

figurer vil jeg gennemgå nærmere.  

Inden jeg kan begynde at analysere juridiske problemstillinger er det nødvendigt, at beskrive, 

hvordan den juridiske arbejdsplads jf. ovenstående figurer hænger sammen. Alle som arbejder med 

juridiske problemstillinger arbejder ud fra samme juridiske metode. For at en juridisk analyse kan 

anses for at være troværdig skal den følge samme fremgangsmåde, som andre jurister følger. Dette 

er illustreret i de ovenstående figurer.  

En analyse af et juridisk problem skal anskues ud fra den givne rækkefølge som figur 4 viser. 

Retskildelæren og den juridiske metode er adskilt i de to figurer, men de to forhold er tæt forbundne 

i forbindelse med gennemgang af juridiske problemstillinger
4
. Retskildelæren er i modsætning til 

den juridiske metode i bundet af rækkefølgen. Dermed skal retskildelærens områder ses i 

sammenhæng med hinanden.  

I dansk lov gælder et superior princip, hvilket betyder, at grundloven har forrang for alle andre love 

mv. Dette betyder, at enhver lov ikke må stride mod grundloven, og at en bekendtgørelse ikke må 

stride mod en hovedlov. Dette skyldes, at der er et hjemmelskrav opad i hierarkiet.  

Superior princippet kan illustreres med følgende figur:

 

Figur 5: Kilde Retskilder & Retsteorier, side 40 

                                                 
4
 Jf. Retskilder & Retsteorier, side 28 

Grundloven

Almindelig lov

Bekendtgørelse
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Regulering 

Regulering er lovgivning i bredeste forstand. Dette er illustreret i ovenstående figur, som viser, at 

Grundloven er vores øverste retskilde. Dette betyder også, at dansk lovgivning efter Lex Superior
5
, 

regulerer vores love. Dette betyder, at ingen bekendtgørelser eller andre love må være i strid med 

grundloven, i så fald er de ugyldige. Grundlovens generelle regelsæt smitter derfor af på de andre 

love, bekendtgørelser mv.  

 

Retspraksis 

Når man skal vurdere værdien af en afgørelse fra en domstol, er det væsentligt, hvilken domstol, 

som har afsagt dommen. En kendelse fra Byretten har ikke samme værdi, som en kendelse fra 

Landsretten. På samme måde kan det siges, at Landsrettens kendelser ikke har samme værdi som 

Højesteret. Dette betyder, at hvis Højesteret tidligere har taget stilling til et principielt spørgsmål, 

vil det kunne danne retspraksis for senere afgørelser i By- eller Landsretten. Dette letter dommernes 

arbejde, eftersom man kan genbruge tidligere afsagte domme, samt at det sikrer den formelle 

retfærdighed. Samtidig skal man være klar over, at man over tid vil have brug for, at ændre praksis, 

hvis den findes utilstrækkelig. Der kunne eksempelvis være tale om, at der er sket en betydelig 

samfundsudvikling, som kræver et ændret syn på forældet retspraksis. Ud fra de ovenstående 

betragtninger kan det siges, at jo højere i hierarkiet jo større sandsynlighed er der for, at en 

afgørelse kan bruges som præjudikat. Med præjudikat menes, at man kan tillægge en afgørelse 

juridisk værdi i andre retsinstanser.  

 

Retssædvane 

En retssædvane kan i litteraturen også defineres som en kutyme. Dette betyder, at det er en adfærd 

eller handlemåde, som almindelig vis følges af personer, som det er relevant for. Domstole kan anse 

en kutyme for urimelig, og dermed ikke retsskabende. Der kan være tale om objektivitet eller 

subjektivitet. Dette er beskrevet i Retskilder & Retsteorier som;  

”Kravene om, at der skal foreligge en almindeligt, stadigt og længe fulgt handlemåde, angår 

retssædvanens objektive side, Subjektivt kræves derudover, at denne adfærd er båret af den 

                                                 
5
 Retskilder & Retsteori, side 64 
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bevidsthed om, at der er retlig pligt til at handle på den pågældende måde eller til at affinde sig 

hermed.” 

Dette betyder, at man indenfor samme branche ofte vil følge de samme uskrevne retningslinjer. 

Dermed har man skabt en kutyme, som kan tillægges værdi.  

Forholdets natur 

Forholdets natur kan defineres på den måde, som dommere og andre retsanvendere lader sig 

motivere af friere overvejelser indenfor den juridiske kultur. Forholdets natur er dermed et udtryk 

for forskellige hensyn og principper af ubestemt karakter.  

 

Analogi og modsætning 

Betegnelserne analogi og modsætningsslutninger findes overalt i vores lovsystem. Analogien kan 

karakteriseres ved, at analogi bruges når anvendelsen af en regel normalt falder udenfor dens 

naturlige anvendelsesområde. Modsætningsslutninger kan forklares ved, at hvis en given regel 

gælder på dette område, må det modsætningsvis antages at det modsatte så gælder i den modsatte 

situation. Som eksempel herpå kan nævnes aftalelovens regler om, at en aftale ikke gælder, hvis der 

er svage ugyldighedsgrunde, herunder ond tro. Modsætningsvis til dette, må det antages at en aftale 

dermed gælder, hvis man er i god tro. Dommere kan ikke støtte sig til analogi eller 

modsætningsslutninger udelukkende som retskilde, men bruges ofte til at understrege en 

fortolkning.  

 

På baggrund af de ovenstående vurderinger af den juridiske metode kan man sige; Regulering går 

forud for retspraksis, og retspraksis går forud for en sædvane etc. Når man så skal vurdere værdien 

af de retslige principper skal man dermed overveje, indenfor hvilken kategori at ens juridiske 

problem skal belyses. Dermed har jeg lagt grunden for min analyse af domme og afgørelser, som 

jeg senere i afhandlingen vil komme nærmere ind på.  
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Apportindskud 

Hvad er apportindskud 

Stiftelsen af et selskab er lovreguleret senest i den nye Selskabslov (SL). Der er en række formkrav 

som man skal overholde for at stiftelsen kan endelig godkendes
6
. Det er derfor i Selskabsloven at 

lovgrundlaget for apportindskud skal findes. SL § 35 siger: 

 ”Indskud i andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi og kan 

ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.”  

Dette betyder, at et apportindskud er defineret som alt andet end kontanter. Apportindskud kan altså 

være indskud af driftsmidler, rettigheder, værdipapirer, igangværende virksomheder, ejendomme 

etc.  

Apportindskuddet skal have en økonomisk værdi, hvor praksis gennem tiden er reguleret af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn
7
. I en afgørelse fra 

Erhvervsankenævnet har registreringen af anparter betydning for om de kan bruges til 

apportindskud. Generelt kan man sige, at det aktiv, der skal indskydes skal kunne måles og 

værdiansættes. Det afgørende er, hvad aktivet er værd i almindelig handel. Derudover må et 

apportindskud ikke bestå i pligt til at udføre arbejde eller levere en tjenesteydelse. Man må dermed 

som indskyder ikke indskyde sin egen arbejdskraft som en del af apportindskuddet. Der skal være 

tale om et reelt aktiv.  

 

Hvad bruges apportindskud til og hvordan 

Apportindskuddet bruges i alle andre tilfælde end når man indskyder kontanter i et selskab. 

Apportindskuddet kan derfor bruges både i forbindelse med stiftelse og kapitalforhøjelse i 

selskaber, samt i andre tilfælde, hvor der tilføres værdier. Hvorfor bruges kapitalindskuddet så? 

Årsagen skal nok findes i, at der kan være omstændigheder som gør, at det er attraktivt at gøre brug 

af reglerne. Den kunne være, at stifteren ikke har kontante midler til en stiftelse, men ofte bruges 

apportindskud når en person har en nuværende virksomhed som kan bruges, eller når stifter har 

værdier som kan bruges i virksomheden.  

                                                 
6
 SL kapitel 3 

7
 Jf. Kapitalselskaber side 324 
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Der har tidligere været praksis for at de indskudte aktiver skulle være dokumenterbart egnede i 

virksomhedens drift, men dette er ikke længere gældende
8
. Der er derfor reelt ingen begrænsning i, 

hvad der kan indskydes af aktiver. Apportindskuddet kan som tidligere nævnt ikke bestå i en 

forpligtelse til at udføre arbejde samt indskud af fordringer på stiftere eller kapitalejere tillades ikke. 

Det skal dog bemærkes, at med indførelsen af den nye selskabslov, hvor kapitalkravet på stiftelse af 

anpartsselskaber er kr. 80.000 kunne det tænkes at behovet ikke er ligeså fremtrædende. Samtidig 

kan man også argumentere for, at hvis man ikke er i stand til eller vil finde de tidligere kr. 125.000 

så kan man nok heller ikke finde kr. 80.000. I forbindelse med stiftelsen af et A/S, hvor der ikke er 

sket ændringer i forhold til den nye selskabslov, vil behovet for apportindskud stadig være det 

samme.  

Apportindskuddet er også udbredt i situationen, hvor der skal ske kapitalforhøjelse i et selskab. Det 

kunne være når der skal en ny ejer med. Denne ejer kunne eksempelvis indskyde en bestående 

virksomhed eller andre aktiver som vederlag for aktierne. I forbindelse med en almindelig 

kapitalforhøjelse er apportindskuddet også brugbart, eftersom man kan bruge private aktiver til 

indskuddet i stedet for først at realisere dem til kontante midler.  

 

Hvordan bruger man apportindskuddet i praksis? På vores revisionskontor bruges apportindskuddet 

typisk i situationen, hvor en nuværende kunde har en personligt drevet virksomhed og nu ønsker at 

drive virksomheden videre i selskabsform. Vi har ligeledes set eksempler på, at apportindskuddet 

bruges, hvor et nuværende selskab skal tilføres yderligere egenkapital.  

I den første situation har vi en diskussion med kunden om forskellige muligheder for at inddrage 

den nuværende virksomhed i et nyt selskab. Man kan sælge aktiviteten eller vælge en 

virksomhedsomdannelse. I denne opgave tager jeg ikke stilling til de skattemæssige forhold, og jeg 

vurderer derfor heller ikke hvilken model, som er mest optimal. Der vil være mange parametre som 

er afgørende for det endelige valg. Man kan sige, at hvis kunden har en virksomhed, som ikke har 

genereret overskud de sidste par år, kunne det måske være en fordel at bruge apportindskuddet til 

stiftelse af et nyt selskab. Vi har mange kunder som er beskæftiget indenfor håndværksbranchen, 

hvor man har foretaget investeringer i værktøj, maskiner og andre driftsmidler. I denne situation kan 

kunden overveje at bruge de nuværende driftsmidler som indskud i et nyt selskab, hvor vi 

                                                 
8
 Jf. kapitalselskaber side 324 
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udarbejder en vurderingsberetning. Vi har set eksempler på, at kunden kunne være konkurstruet, 

hvor en del af rekonstruktionen består i, at tilføre de gode aktiviteter til det nye selskab.  

I en anden typisk situation har vi set, hvor en kunde ønsker at tilføre sin egen virksomhed til et 

bestående selskab, hvor kunden ikke i forvejen har ejerandel. I den situation kan apportindskuddet 

bruges til at lave en kapitalforhøjelse ved brug af apportindskud af eksempelvis rettigheder eller 

patenter. Ligeledes ses apportindskuddet brugt, når man efter stiftelsen af et selskab ønsker at tilføre 

selskabet aktiver, som kommer fra stifteren. Dette kaldes efterfølgende erhvervelser, og der er en 

række forudsætninger, som jeg vil komme nærmere ind på senere. Vi har også set apportindskuddet 

anvendt i situationer, hvor flere stiftere komme med forskellige aktiver, som ønskes indskud i et 

fælles selskab. Her kan apportindskuddet også bruges til at regulere selskabsstiftelsen.  

 

Delkonklusion 

Apportindskud bruges ved tilførelse af kapital til selskaber. Apportindskuddet bruges i alle andre 

situationer end hvor der tilføres kontanter til selskabet. Et grundlæggende formål med 

apportindskuddet er, at den fremtidige kapitalejer ikke skal bruge likvider midler, men har en 

mulighed for at indskyde andre værdier. Dette giver en række fordele hvor stiftelsen sker på 

baggrund af en bestående virksomhed, hvor eksempelvis en håndværker driver virksomhed i 

personlig regi. Han har dermed mulighed for at indskyde goodwill, driftsmidler m.v.   

Apportindskuddet bruges i praksis, men vi ser i øjeblikket at andre modeller valgt. For vores kunder 

er tendensen, at hvis de har muligheden for at fremskaffe kapitalen i likvider, så bruges 

apportindskuddet sjældent.  

Vi har set en række situationer, hvor apportindskuddet bruges i forbindelse med kapitalforhøjelse, 

hvor enten en nye kapitalejer skal med, eller hvor selskabet har brug for yderligere kapital.  

Når man skal stifte eller foretage kapitalforhøjelse ved apportindskud skal der som udgangspunkt 

bruges en vurderingsberetning. Denne skal vise, at de indskudte aktiver mindst modsvarer 

kapitalkravet i selskabet. Det efterfølgende afsnit vil komme nærmere ind på dette område.  
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Vurderingsberetning 

Hvad er en vurderingsberetning 

En vurderingsberetning er et værktøj til brug for stiftelsen af et nyt selskab ved apportindskud. Som 

nævnt i de foregående afsnit skal et apportindskud suppleres af en vurderingsberetning.  

Vurderingsberetningen er vurderingsmandens mulighed for at konkludere, hvorvidt at ledelsens 

måde at opgøre aktiver og passiver er i overensstemmelse virkeligheden. Vurderingsberetningens 

formål er derfor at sikre at de opgjorte værdier mindst svarer til det vederlag, som stifteren får 

eksempelvis i aktier eller anparter. Vurderingsberetningen udtaler sig om opgørelsen af de 

indskudte aktiver. Vurderingsmanden har mulighed for, at udtale sig om de enkelte aktiver, og 

opgørelsesmetoden.  

Jeg vil i det efterfølgende afsnit vise eksempler på, hvordan et apportindskud og 

vurderingsberetning ser ud i praksis. Det er opdigtede eksempler, som ikke nødvendigvis tager 

højde for alle aspekter.  

 

Hvilken begrebsramme er den underlagt 

Inden jeg vil komme nærmere ind på detaljerne i en vurderingsberetning, vil jeg forklare hvilken 

begrebsramme vurderingsberetningen skal vurderes ud fra. En vurderingsberetningen er en 

erklæring med høj risiko, og er derfor underlagt RS3000, samt Revisorloven.  

Nedenfor vises en illustration over erklæringsopgaver. 
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Figur 6 - oversigt over erklæringer fra bogen revision 2007/08 (udsnit fra side 7) 
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RS 3000 og Revisorloven 

Når revisor, som udpeget vurderingsmand, skal afgive erklæring på en vurderingsberetning er 

det underlagt begrebsrammen og RS 3000, samt Revisorloven. Disse formelle regler skal 

overholdes, for at øge troværdigheden overfor kreditorer og investorer i forbindelse med 

apportindskuddet. Når revisor skal afgive erklæringer sker det ud fra metoden, at man 

”nedarver” fra de overliggende lag. Figur 2 viser et lille udsnit af metoden for nedarving. RS 

3000 nedarver derfor fra begrebsrammen etc.  

 

Begrebsrammen definerer og beskriver elementerne for erklæringsopgaver med sikkerhed. 

Begrebsrammen er ikke en selvstændig standard, men skal læses i sammenhæng med andre 

standarder. Efter begrebsrammens punkt 7 er en erklæringsopgave med sikker en opgave, 

hvor revisor udtrykker en konklusion, som skal øge graden af tilliden af de mål, som der 

erklæres om. Som jeg senere vil komme ind på, er de vigtige punkter, hvordan indregning, 

måling og præsentation og regnskabsmæssige oplysninger. Det skal bemærkes, at revisorer 

altid skal iagttage de etiske regler, herunder integritet, objektivitet, fornøden omhu etc. Dette 

ses også i forbindelse med god revisorskik, som jeg senere vil komme nærmere ind på.  

Begrebet sikkerhed kan opdeles i to; begrænset eller høj sikkerhed. Vurderingsberetningen er 

reguleret som en erklæring med høj sikkerhed. Målet med en opgave med høj sikkerhed er, at 

reducere opgavens risiko til et acceptabelt niveau. Revisorer, som skal afgive en erklæring 

med sikkerhed søger at finde tilstrækkeligt egnede beviser for, at erklæringsemnet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Generelt kan det siges, at revisor skal finde et pålideligt 

bevis. Et bevis værdi bliver stærkere og mere pålideligt, hvis det er muligt at indhente flere 

uafhængige kilders udtalelse. Inden for revisorbranchen tales der i praksis om, at finde et 

stærkt revisionsbevis.  

RS 3000 regulerer ”andre erklæringsopgaver med sikkerhed. RS 3000 indeholder en række 

punkter, som revisor skal forholde sig til inden der afgives erklæring
9
 med sikkerhed. 

Revisorer skal efter RS 3000 planlægge og udføre opgaven, så den udføres effektivt. Her skal 

revisor udarbejde en overordnet strategi for, hvordan opgaven løses mest effektivt, herunder 

inddrage de rette personer med de rette kompetencer. I en erklæring med høj sikkerhed søger 
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revisor at finde tilstrækkeligt pålidelige beviser for, at der kan udtrykkes en positiv 

konklusion om erklæringsemnet.  

I en opgave som en erklæring på en vurderingsberetning ses det i praksis, at revisor har brug 

for ekspertudtalelser. Her er  

det vigtigt, at revisor bruger eksperter med de rette kvalifikationer til at udføre opgaven. Det 

er ligeledes nødvendigt, at revisor forstår ekspertens undersøgelsesmetode for at kunne afgive 

sin konklusion.  

I en opgave med høj grad af sikkerhed opnår revisor tilstrækkeligt og egnet bevis som et led i 

en iterativ, systematisk opgaveproces, som indbefatter
10

: 

 Opnåelse af forståelse af erklæringsemnet og andre omstændigheder ved opgaven, 

herunder også forståelse af intern kontrol.  

 På grundlag af denne forståelse en vurdering af risici for, at emneindholdet kan 

indeholde væsentlig fejlinformation.  

 Reaktion op vurderede risici, herunder en overordnet reaktion samt fastlæggelse af art, 

den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere arbejdshandlinger.  

 Udførelsen af yderligere arbejdshandlinger, som klart er relateret til de identificerede 

risici, omfattende en kombination af undersøgelse, observation, bekræftelse etc. 

Sådanne yderligere arbejdshandlinger indbefatter substanshandlinger, herunder 

opnåelse af bekræftende information fra kilder uafhængige af den ansvarlige part, når 

dette er relevant, samt afhængigt af arten af erklæringsemnet tests af, om kontroller 

virker effektivt og  

 Vurdering af bevisets tilstrækkelighed og egnethed.  

Alle revisorer som afgiver erklæringer arbejder ud fra samme arbejdsramme, når der afgives 

erklæringer med sikkerhed. Jeg vil i de efterfølgende afsnit vise et eksempel på, hvordan en 

erklæring på en vurderingsberetning ser ud, samt hvordan revisorer i praksis opnår 

tilstrækkeligt egnede beviser.  
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Revisorloven (RL) er senest ændret i 2008 regulerer godkendte revisorers arbejdsområde. RL 

§ 1 stk. 2 siger, at loven finder anvendelse på revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed. 

Dette betyder, at når revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed som ikke udelukkende er 

til hvervgivers eget brug træder denne lovs regelsæt i kraft. Loven regulerer selve 

godkendelsen og efteruddannelsen af godkendte revisorer.  

Som jeg vil komme nærmere ind på senere regulerer RL § 16 at revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant skal udføre sin opgave i henhold til god revisorskik. En nærmere 

gennemgang af god revisorskik kommer jeg ind på senere. Ligeledes skal revisor iagttage 

begrebet uafhængighed. RL § 24 siger, at revisor ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 

skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, samt at revisor ikke må være 

involveret i virksomhedens beslutningstagen. Indholdet og beskrivelse af revisors 

uafhængighed vil jeg ligeledes komme nærmere ind på senere. De øvrige regler i 

Revisorloven vil jeg ikke komme nærmere ind på, da det ikke har relevans for afhandlingens 

fokus.  

 

Hvilke krav stilles til vurderingsmand og hvilke muligheder har han 

Når man efter SL § 37 er udpeget som vurderingsmand skal man iagttage ordlyden i SL § 37 

stk. 2-3. Som vurderingsmand har man krav på at få forelagt alle relevante oplysninger til 

brug for undersøgelsen jf. SL §§ 133 og 149. Dette betyder, at en vurderingsmand har krav på 

en række oplysninger stillet til rådighed fra selskabet og dets ledelse, som det også er tilfældet 

ved revision.  

En udpeget vurderingsmand skal ligeledes forholde sig til revisorlovens § 24, som udtaler sig 

om revisors uafhængighed. Revisor skal i alle tilfælde, hvor han skal afgive erklæring 

forholde sig til sin rolle, herunder uafhængighed. Jeg kommer senere ind på begrebet 

uafhængighed.  

Som det tidligere er nævnt stilles der krav til revisor som vurderingsmand. Overfor 

omverdenen, er det vigtigt, at der er tillid til revisor og dennes arbejde. Revisorer optræder 

ofte som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er også på baggrund af dette, at revisorer er 

oplagte valg til en vurderingsmand.  
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Hvad er revisors rolle 

Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige 

vurderingsmænd.
11

 Ofte bliver revisorer, i kraft af deres specialviden, udpeget som 

vurderingsmænd. Revisors besidder ofte den største viden omkring kundernes specielle 

forhold, hvilket gør revisoren til et oplagt valg. Revisorer har tillige en stor erfaring indenfor 

vurdering og værdiansættelse af aktiver, hvilket er formålet med vurderingsberetningen.  

I praksis er det også revisorer som rådgiver kunderne om de muligheder, som findes for de 

mindre kunder. På et revisionskontor med overvejende SMV
12

 kunder træder revisors rolle 

ofte i stedet for den manglende økonomifunktion. Alene på den baggrund af revisor et stort 

kendskab til kundens behov og ønsker.  

 

Når revisorer bruger ekspertassistance 

Når revisor jf. SL § 37 er udpeget som vurderingsmand, kan der i konkrete tilfælde være 

aktiver, som er forbundet med stor kompleksitet, hvor revisor har brug en ekspertudtalelse fra 

andre. Ordlyden i SL § 37 åbner muligheden for, at der kan vælges flere vurderingsmænd. Det 

er dog vigtigt, at man i erklæringen redegør for, hvem der har vurderet de enkelte aktiver.  

Revisors ekspertviden går typisk på regnskabsmæssig måling, hvor der i nogle tilfælde kan 

være brug for vurdering ud fra andre kriterier. Der kunne være tale om specielle 

kunstgenstande el. lign. hvor revisor i sin udtalelse har brug for andres ekspertviden. Man 

behøver ikke at være udpeget som vurderingsmand, men kan alene i kraft af ekspert udtale sig 

om indskudte aktiver. Som nævnt ovenfor skal det tydeligt markeres, hvis det er andre end 

vurderingsmanden, som har værdiansat aktiverne.  
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Hvilke krav stilles til vurderingsberetningen 

Ordlyden i SL §36 definerer hvilke krav der stilles til en vurderingsberetning, samt hvad en 

vurderingsberetning skal indeholde. Der er følgende punkter: 

1. Beskrivelse af indskud (indledning) – Der skal udarbejdes en beskrivelse af hvert 

indskud. Vurderingsmanden skal beskrive, hvad der indskydes og hvilke 

værdiansættelsesmetoder der anvendes. 

2. Anvendt fremgangsmåde ved vurderingen – Den anvendte fremgangsmåde beskrives, 

samt hvilke vurderingsmetoder der er anvendt. Jeg har set eksempler på en 

vurderingsmetode, hvor det seneste aflagte reviderede årsregnskab bruges, samt en 

gennemgang af den efterfølgende periode. Der kunne også bruges vurdering af 

debitorer, børskurs af værdipapirer, sagkyndig vurdering af andre aktiver etc. Det skal 

fremgå hvem der har foretaget vurderingen, samt væsentlige forudsætninger for 

vurderingen skal omtales. 

3. Fastsat vederlag – her skal vises hvad værdien af det indskudte udgør. Det kunne 

eksempelvis være værdien af indskudte anparter med overkurs, værdi af driftsmidler 

etc. 

4. Erklæring – Revisor skal afgive sin erklæring om at det indskudte mindst svarer til det 

aftalte vederlag.  

 

Hvornår bruges vurderingsberetningen 

Jeg har tidligere redegjort for en række situationer, hvor apportindskud og dermed 

vurderingsberetningen bruges. Samtidig har jeg redegjort for de enkelte elementer i 

vurderingsberetningen. Jeg vil i det næste afsnit give et par konkrete eksempler på, hvornår 

apportindskud bruges, samt hvordan en vurderingsberetning kan se ud. 

 

Kapitalindskud (nystiftelse) 

Når man påtænker at stifte et selskab er der en række overvejelser, som man bør gøre sig 

klart. Hvilket selskab har jeg brug for? Hvor stor skal kapitalen være? Samt en lang række 

andre forhold. 
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Når man vil stifte et nyt selskab er der en lang række formelle krav, som skal overholdes. 

Disse krav er opstillet i selskabslovens kapital 3. Jeg vil ikke redegøre for hele 

stiftelsesprocessen, men give et overblik over de væsentligste områder. Inden et 

apportindskud kan beskrives skal de andre forhold vedrørende en stiftelse være på plads.  

Et kapitalselskab kan oprettes af en eller flere stifter, jf. SL § 24. Samtidig skal det være 

myndige fysiske personer eller juridiske personer, som ikke er i betalingsstandsning eller 

under konkurs, jf. SL § 24, stk. 2 og 3.  

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, jf. SL §§ 25-27. De enkelte elementer af 

stiftelsesdokumentet vil jeg ikke komme ind på her, men de væsentligste er; 

 Oplysninger om stiftere 

 Selskabets navn 

 Oplysninger om bestyrelse 

 Oplysninger om direktion 

 Oplysninger om revisor 

 Kapital 

Jeg har i bilag 1 vedlagt et eksempel på, hvordan et stiftelsesdokument for et A/S, stiftet ved 

apportindskud, kan se ud
13

. 

Selskabet skal ligeledes have et sæt vedtægter. Indholdet af vedtægterne er reguleret i SL §§ 

28-29. Jeg har i bilag 2 vedlagt et eksempel på et sæt vedtægter for et A/S
14

.  

Jeg har i det foregående redegjort for de juridiske reguleringer ved en stiftelse, og vil herefter 

komme med et konkret eksempel på, hvordan et apportindskud og vurderingsberetning kan se 

ud.  

 

Situationen er som følger: 

Vi har en kunde (A) som driver et autoværksted som personlig virksomhed. Han ønsker at 

stifte et aktieselskab. Han har i øjeblikket aktiver for ca. 650.000 og gæld for 100.000 i 

                                                 
13

 Kilde – Magnus.dk 
14

 Kilde – Magnus.dk 
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bogførte værdier. Han ønsker at bruge sin nuværende virksomhed som apportindskud i det 

nye selskab, hvorved betingelserne for at kunne bruge apportindskuddet er til stede.  Der er 

derfor tale om stiftelse af et nyt selskab med en kapital på mindst 500.000. Hvordan man som 

vurderingsmand (revisor) måler disse værdier regnskabsmæssigt kommer jeg ind på senere.  

For at imødese SL § 35 skal der indskydes andre værdier end kontanter. Kunden har 

anlægsaktiver for 530.000 og 120.000 i omsætningsaktiver. Jeg har lagt til grund for dette 

eksempel, at der ikke er goodwill. Jeg vil ikke vise stiftelsesdokumentet eller vedtægter, da 

det kun er en række formalia, der skal overholdes. Jeg vil i det efterfølgende vise, hvordan en 

vurderingsberetning kan se ud.  

Vurderingsberetning 

Undertegnede er i henhold til Selskabslovens § 37 udpeget som uvildig, sagkyndig 

vurderingsmand af stifterne i Autoværksted A/S. 

I forbindelse med stiftelsen udstedes der i Autoværksted A/S aktier for nom. 500.00 kr. 

Beskrivelse af indskud 

Autoværkstedet besidder aktiver for 650.000 i bogført værdi jf. seneste ikke revideret 

regnskab. Autoværkstedet har tidligere været drevet i personligt regi. Indskuddet omfatter 

hele den af (A) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og gældsposter. 

Anvendt fremgangsmåde ved vurderingen 

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de pr. 1-1-11 bogførte værdier samt efter going 

concern.  

Driftsmateriel er værdiansat til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.  

Omsætningsaktiverne er værdiansat til anskaffelsespris eller forventet netto- 

realisationsværdi, hvis denne er lavere. 

Den overtagne gæld er optaget til nominel værdi. 
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Fastsat vederlag 

Det for indskuddet fastsatte vederlag sammensætter sig således: 

Aktier nom. 500.000 kr. á kurs 100    500.000 kr. 

Mellemregning    50.000 kr. 

     550.000 kr.  

Erklæring 

På baggrund af ovenstående kan vi erklære, at forskelsværdien mellem de overtagne aktiver 

og passiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, 

der udstedes som vederlag i forbindelse med stiftelsen.  

 

Roskilde den 1. februar 2011 

Revisionsfirmaet XX 

Revisor XX 

Statsautoriseret revisor 

 

I sammenhæng med ovenstående vurderingsberetning skal der fra revisors side udarbejdes en 

revisionspåtegning af åbningsbalancen for Autoværksted A/S. Denne kunne se ud som dette: 

Revisionspåtegning 

Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede åbningsbalance pr. 1-1-11 for Autoværksted A/S 

under stiftelse. 

Den udførte revision 

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og 

udført revisionen med henblik på, at opnå en begrundet overbevisning om, at åbningsbalancen 

er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af 
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væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i åbningsbalancen 

anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til de af ledelsen valgte 

værdiansættelsesprincipper og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om 

åbningsbalancens informationer som helhed er fyldestgørende. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens 

krav til regnskabsaflæggelsen, og at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og 

passiver samt den økonomiske stilling pr. 1-1-11. 

Roskilde den 1. februar 2011 

Revisionsfirmaet XX 

Revisor XX 

Statsautoriseret revisor 

 

Ovenstående eksempel viser, hvordan et apportindskud i praksis kan gennemføres. Det skal 

understreges, at det er et teoretisk eksempel. Hvis dette var et virkeligt eksempel på kontoret 

ville der være andre muligheder, som skulle overvejes inden vi anbefaler kunden at bruge 

apportindskud. Der kan som tidligere nævnt være mange andre faktorer, som gør, at andre 

muligheder ville være mere optimale.  

 

Efterfølgende erhvervelser 

Denne situation kunne være en efterfølgende handling i forhold til det ovenstående. Kunden 

som har stiftet selskabet Autoværksted A/S har ligeledes en ejendom, som han ønsker at skal 

ligge i selskabet. Ejendommen som skal indskydes er en erhvervsejendom, hvorfra 

virksomheden drives. SL § 42 omtaler efterfølgende erhvervelser fra en stifter. Der er 2 

forudsætninger, hvor § 42 træder i kraft. 
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 Erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift, og indtil 24 

måneder efter at kapitalselskabet er registreret, og 

 Vederlaget svarer til mindst 1/10 af selskabskapitalen.  

Når disse præmisser er til stede, skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. SL § 43. En 

ejendom er ikke omfattet er SL § 38 og derfor skal der efter hovedreglen udarbejdes 

vurderingsberetning. Nedenfor vil jeg vise, hvordan en sådan vurderingsberetning kan se ud: 

 

Vurderingsberetning 

Som vurderingsmand udpeget i henhold til Selskabslovens § 37, har vi vurderet nedenfor 

nævnte aktiver, der indskydes i Autoværksted A/S. 

 Ejendommen, Roskildevej 100 til en vurdering på 3.500.000 kr. 

Aktivet er vurderet til handelsværdi af Ejendomsmægler XX, og det forventes ikke værdien 

overstiger nytteværdien for Autoværksted A/S. 

Det for indskuddet fastsatte vederlag udgør 3.500.000 kr., der berigtiges kontant. 

På baggrund af ovenstående kan vi erklære, at værdien af de overtagne aktiver mindst svarer 

til det kontante vederlag.  

Roskilde den 1. marts 2011 

Revisionsfirmaet XX 

Revisor XX 

Statsautoriseret revisor 

 

Dette er et eksempel på, hvorledes en ejendom kan tilføres et nystiftet selskab. SL § 42 siger 

klart, at hvis et nystiftet selskab erhverver aktiver fra en stifter skal der udarbejdes en 

vurderingsberetning som vist ovenfor. Det er uden betydning om vederlaget består af aktier 

eller kontanter. Den tidligere regel i ASL om at generalforsamlingen skal godkende en sådan 
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transaktion gælder ikke længere i den nye selskabslov. Udvalget til modernisering af loven 

har valgt at lade den almindelige aftaleret gælde i stedet for den mere regulative regel i ASL.  

Det er ledelsens
15

ansvar at erhvervelsen behandles korrekt jf. SL § 42, stk. 2. Samtidig skal 

det bemærkes, at SL § 44 stk. 2 siger, at SL §§ 42 og 43 ikke finder anvendelse på 

aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Her kan man tale om kutyme 

indenfor branchen, eller om der allerede er foretaget lignende dispositioner med tredje mand. 

Dette må siges ikke at være tilfældet her. Det er ikke kutyme i branchen at erhverve 

erhvervsejendomme, og der er ikke foretaget dispositioner med tredje mand. Derfor træder 

hovedreglen i SL § 42 i kraft. 

 

Hvornår bruges vurderingsberetningen ikke 

Vurderingsberetningen er ikke et krav i en række specielle situationer jf. SL § 38, stk. 1. Dette 

gælder ved: 

 Indskud af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvor de er 

handlet med vægtet kurs over 4 uger. 

 Aktiver som er individuelt målt og præsenteret i et revideret årsregnskab for det 

forudgående regnskabsår.  

Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kan i disse tilfælde fravælge vurderingsberetningen 

og erstatte den af en ledelsesredegørelse jf. SL § 38, stk. 2. Denne ledelsesredegørelse skal 

indeholde følgende: 

 Beskrivelse af aktivet og dets værdi. 

 Den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. 

 Udtalelse om, at værdien mindst svarer til værdien af de kapitalandele, der udstedes.  

 Udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder af betydning. 

Derudover skal det centrale ledelsesorgan offentliggøre erklæringen senest samtidig med 

registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

                                                 
15

 Det samme som det centrale ledelsesorgan 
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Dette betyder, at hvis en kunde ønsker at stifte et selskab udelukkende med privatejede 

porteføljeaktier, på Københavns Fondsbørs, kan en vurderingsberetning fravælges. 

Københavns Fondsbørs og andre regulerede markeder
16

 opfylder kravene i SL § 36, stk. 1 og 

dermed kan ledelsesredegørelsen vælges. Samtidig betyder det, at hvis en kunde har aflagt et 

revideret regnskab, hvor de aktiver som ønskes indskudt er præsenteret og målt særskilt, kan 

vurderingsberetningen ligeledes fravælges. Når man rådgiver en kunde skal dette derfor tages 

med i helhedsbetragtningen. Jeg synes dog det er værd at bemærke, at der også stilles krav til 

ledelsesredegørelsen, hvor især mindre kunder ikke har den fornødne ekspertise til at 

udarbejde en sådan redegørelse. Når man ser på kravene i ledelsesredegørelsen minder de i 

stor udstrækning om kravene til vurderingsberetningen. Forskellen for revisor eller anden 

vurderingsmand er, at de ikke erklærer sig om de indskudte aktiver 

 

Hvilken betydning har det for regnskabslæser 

Som tidligere nævnt er det begrænset hvor mange mindre kunder, som selv er i stand til selv 

at udarbejde ledelsesredegørelse. Jeg er af den overbevisning, at de kritiske regnskabslæsere 

tillægger en vurderingsberetning underskrevet af en statsautoriseret revisor større værdi end 

en ledelsesredegørelse, hvor det centrale ledelsesorgan selv udtaler sig om værdien. Hele 

princippet med vurderingsberetningen er at øge troværdigheden af de fremlagte oplysninger 

overfor en regnskabslæser.  

Jeg mener dog også at man kan anskue ud fra den vinkel, at værdipapirer, på et reguleret 

marked, allerede er vurderet som en troværdig værdiansættelse. Derudover opnås 

troværdigheden af aktiver også ved et revideret regnskab uden forbehold. Jeg mener derfor, at 

på baggrund af, at de aktiver som kan indeholdes i ledelsesredegørelsen allerede er værdiansat 

troværdigt, burde det ikke have indflydelse på regnskabslæserens konklusion om de indskudte 

aktiver.   

 

Hvordan måles aktiver og passiver i forbindelse med vurderingsberetning 

For at kunne beskrive, hvordan aktiver og passiver måles i et regnskab er det nødvendigt, at 

forklare, den grundlæggende metode. Den værdi, som en regnskabslæser skal have ud af en 

                                                 
16

 Fx nasdaq o.lign 
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vurderingsberetning og evt. åbningsbalance kan sidestilles med informationsniveauet i et 

revideret årsregnskab. Derfor vil det være naturligt at beskrive opbygningen af, hvordan 

informationsniveauet præsenteres.  

 

Begrebsrammen 

Begrebsrammen er inddelt i 5 niveauer jf. nedenstående figur: 

 

Figur 7: Begrebsrammens fem niveauer - Kilde Finansiel Rapportering side 179 

 

Som vurderingsmand har man et ansvar for, at den værdi, som man udtaler sig om er 

troværdig. Det kan have store konsekvenser for regnskabslæser, hvis ikke de enkelte aktiver 

og passiver er målt korrekt. Jeg vil senere i afhandlingen beskrive, hvordan retspraksis er, og 

især hvornår vurderingsmanden ikke har udfyldt sin rolle tilstrækkeligt.  

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1 Brugernes informationsbehov

Kvalitative regnskaber

Definition af elementer

Indregning og måling

Klassifikation

Grundlæggende 
forudsætninger
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Ovenstående figur viser, hvordan reguleringen af regnskabsdata behandles. De første niveauer 

viser generalklausulen ”et retvisende billede”. Når revisorer generelt afgiver erklæringer og 

påtegninger på regnskaber skal ”et retvisende billede” altid tages i betragtning. Dette betyder, 

at regnskabslæserens beslutningsgrund kan træffes ud fra samme præmisser hver gang.  

Ved en erklæring på en vurderingsberetning er det interessant at beskrive, hvordan 

indregningen og målingen af aktiver præsenteres. Det er derfor interessant at beskrive niveau 

4 mere grundigt.  

 

Indregning og måling 

Indregning og måling kan generelt defineres således jf. ÅRL kapital 7: 

 Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå virksomheden, 

og 

 Regnskabsposten kan måles pålideligt.  

 Det første en vurderingsmand skal undersøge er, hvorvidt aktivet eller passivet reelt 

eksisterer. Dernæst skal det vurderes om posten vil til- eller fragå virksomheden. 

Vurderingsmanden skal således overveje hvorvidt eksempelvis et aktiv vil tilgå virksomheden 

eller ej. De enkelte aktiver og passiver skal altså vurderes individuelt. Samtidig skal det 

overvejes om posten troværdigt kan måles til kostpris eller anden værdi. Oftest vil kostprisen 

bruges ved første indregning. For en vurderingsmand kan måling af et aktiv derfor bestå i at 

vurdere, hvorvidt kostprisen med fradrag af foretagne afskrivninger er udtryk for en troværdig 

måling. Det må samtidig vurderes om aktivets værdi overstiger den nedskrevne værdi eller ej. 

Især på ejendomme kan en kostpris være langt fra den reelle værdi. I disse tilfælde vil 

vurderingsmanden få bekræftet værdien på anden vis eksempelvis i form af vurdering af 

ejendomsmægler.  
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Årsregnskabsloven definerer en række måleattributter i bilag D: 

 Amortiseret kostpris – Værdien ved første indregning 

 Dagsværdi – Værdien hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan 

udlignes ved transaktioner mellem hinanden uafhængige parter. 

Dagsværdien er en måleværdi, som skal vise markedsprisen for et givent aktiv. De følgende 

måleattributter viser eksempler på, hvordan dagsværdien kan måles. 

Salgsværdi 

Salgsværdien er et udtryk for markedsværdien ved handel til tredje mand. Dette betyder, at 

salgsværdien er værdien et aktiv kan sælges for på balancedagen. Ligeledes er det prisen en 

forpligtelses koster for at frigøre sig på balancedagen. 

 

Nettorealisationsværdi 

Nettorealisationsværdien er summen af de samlede fremtidige nettoindbetalinger, som et aktiv 

forventes at indbringe som led i normal drift. Samtidig er det et udtryk for nettoudbetalinger 

for en forpligtelse, der ydes i forpligtelsens levetid.  

 

Kapitalværdi 

For et aktiv er det nutidsværdien af fremtidige nettoindbetalinger på balancedagen, som det 

forventes at aktivet kan indbringe ved fortsat benyttelse med effekt af en rente.  

 

Genanskaffelsesværdien 

Prisen for at anskaffelse et tilsvarende aktiv på balancedagen. 

 

Genindvindingsværdien 

Værdien for et aktiv, som illustrerer højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien 

fratrukket omkostninger ved salg.  
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Hvordan sikrer vurderingsmand at aktiver og passiver er målt pålideligt 

Inden en vurderingsmand kan afgive erklæring på en vurderingsberetning, må han vurdere 

hvorvidt de indskydende aktiver er målt til den rigtige værdi. Jeg har i de foregående afsnit 

redegjort for, hvordan Årsregnskabslovens regler beskriver metoder til indregning af aktiver 

og forpligtelser.  

For at vurdere om de relevante aktiver og forpligtelser i et apportindskud er korrekt indregnet 

kan man foretage en nedskrivningstest. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en 

nedskrivningstest kan se ud
17

. I det tænkte eksempel har et aktiv en bogført værdi på 1.000, 

samt en skønnet salgsværdi på 500, og en kapitalværdi på 600. Kapitalværdien fremkommer 

på baggrund af en diskonteringsfaktor
18

 (rente), som viser kapitalværdien af et cash flow. 

Dernæst kan nedskrivningstesten vises med følgende figur: 

 Den laveste af: 

 

 

 

 

    Den højeste af  

 

 

 

Den ovenstående figur viser et eksempel på en nedskrivningstest. Figuren viser, at det ikke er 

tilstrækkeligt at vurdere den bogførte værdi. Som figuren viser, skal man i dette tilfælde tage 

den laveste af den bogførte værdi og genindvindingsværdien. I dette tilfælde er 

genindvindingsværdien lavere, og den mest realistiske værdi skal derfor findes som enten 

salgsværdien eller kapitalværdien. Som figuren viser, at skal man tage den højeste af en af 

                                                 
17

 Kilde – finansiel rapportering, side 233 
18

 Diskonteringsfaktoren er en rente, hvor risikopræmien reflekterer sandsynligheden for at opnå de forventede 

økonomiske fordele.  

Bogført værdi 

1.000 

Genindvindingsværdi 

Kapitalværdi 600 Salgsværdi 500 

 
Figur 8: Nedskrivningstest 
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disse værdier. Her er kapitalværdien højest, og dermed er det denne værdi, som en 

vurderingsmand kan bruge i sin vurdering af aktiver i forbindelse med apportindskud.  

 

Jeg vil i det efterfølgende afsnit beskrive, hvordan de opstillede indregningsmetoder bruges i 

praksis, samt om de kan bruges i forbindelse med apportindskud og vurderingsberetningen. 

Inden man kan tage stilling til værdien er det nødvendigt at definere de enkelte aktiver og 

forpligtelser. Jeg vil tage udgangspunkt i følgende aktiver og forpligtelser:  

 Anlægsaktiver 

 Omsætningsaktiver 

 Forpligtelser 

 

Anlægsaktiver 

Definitionen af indregningen af anlægsaktiver er som følger: 

”Aktiver skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.” 

Anlægsaktiver er defineret som aktiver der er bestemt til vedvarende eje eller brug for 

virksomheden.  

Immaterielle anlægsaktiver er ikke monetære aktiver uden fysisk substans. På den baggrund 

kan immaterielle aktiver beskrives som: Patenter, rettigheder, goodwill etc. Når der er tale om 

apportindskud i mindre virksomheder er det oftest goodwill, som der skal sættes værdi på. 

Hvordan måler vurderingsmanden goodwill? 

Oftest i de mindre virksomheder har man ikke en pålidelig metode til beregning af goodwill. I 

mindre virksomheder er goodwill ofte tæt forbundet med indehaveren. Denne problemstilling 

kan i en vis udstrækning løses ved, at beregne goodwill ved hjælp af det såkaldte ”goodwill 

cirkulære” nærmere betegnet som TS-cirkulære 2000-10. Ved hjælp af dette cirkulære kan 

mindre virksomheder få en beregningsmetode, som er accepteret af SKAT. Dette cirkulære 

kan beregne den skattemæssige goodwill og kan i mange tilfælde overvejes i de mindre 
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virksomheder. Jeg vil i det nedenstående vise et eksempel på, hvordan dette cirkulære bruges i 

et tal eksempel.  

 

Forudsætninger: 

   
3.sidste år 

 

2. sidste år 

 

sidste år 

 Resultat 

  

500.000   600.000   700.000 

 Medarbejdende 

ægtefælle 

  

0   0   0 

 Finansielle indtægter 

  

0   0   0 

 Finansielle udgifter 

  

10.000   10.000   10.000 

 Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

0   0   0 

 

         Kun ved regnskabsmæssig opgørelse: 

      Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til  

      årsregnskabsloven 

  

0   0    0 

 

         Kun ved skattemæssige opgørelse: 

      Investeringsfondshenlæggelse 

 

0   0   0 

 Forskudsafskrivninger 

  

0   0   0 

 Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 0   0   0 

 

         Kapitaliseringsfaktor 

        Goodwill'ens levetid: 7 

       

Renten: 12 

Gældende kapitalafkastsats jf. virksomhedsskatteloven § 9 + 

8% 

 

         Aktiver 

        Aktiv summen: 500.000 

       

Renten: 7 

Gældende kapitalafkastsats jf. virksomhedsskatteloven § 9 + 

3% 
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Resultat af beregning 

Goodwill beregning 

        Beregning til værdiansættelse af goodwill 

        

 
3. sidste år 

 

2. sidste år 

 

Sidste år 

 

debet kredit 

 

debet kredit 

 

debet kredit 

Resultat   500.000 

 

  600.000 

 

  700.000 

Reguleringer:   

  

  

  

  

 Finansielle udgifter   10.000 

 

  10.000 

 

  10.000 

 

0 510.000 

 

0 610.000 

 

0 710.000 

Resultat 

 

510.000 

  

610.000 

  

710.000 

Vægtning 

 

1 

  

2 

  

3 

  

510.000 

  

1.220.000 

  

2.130.000 

        

3.860.000 

         Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 

       

643.333 

Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste 

år)/2 

      

100.000 

        

743.333 

Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 

mio.) 

       

-371.667 

        

371.667 

Forretning af aktiver aktiver: 500.000 

 

rente: 7 

  

-35.000 

Rest til forrentning af goodwill 

       

336.667 

Kapitaliseringsfaktor 

      

2,57 866.683 

         Den beregnede goodwill 

       
866.683 
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         Ovenstående beregning viser, at med forudsætningerne, hvor det skattemæssige resultat stiger med 

100.000 om året fra 500.000 til 700.000 vil det give en goodwill på 866.683, når aktivmassen på 

vurderingstidspunktet er 500.000. Dette er et praktisk eksempel på, hvordan man kan vurdere 

hvilken værdi den ikke bogførte goodwill har. Modellen som er brugt i ovenstående tilfælde er et 

arbejdsredskab fra mit eget revisionskontor.  

Der findes andre værdiansættelsesmetoder, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne 

afhandling.  

Ulempen ved goodwill cirkulæret er, at det baserer sig på historisk tal over 3 år. En virksomhed 

som har eksisteret i mange år, kan goodwill værdiansættes på denne måde, men hvad en 

virksomhed, som kun har eksisteret i 2 år? I dette tilfælde er goodwill cirkulæret knap så 

anvendeligt. I denne situation har virksomheden ikke 3 års tal til brug for beregningen. Kan man så 

overhovedet bruge cirkulæret. Efter min mening må man tillempe anvendelsen af cirkulæret. 

Cirkulæret baserer primært beregningen på udviklingstendensen i virksomheden. I praksis vil vi 

som revisorer have en tæt kontakt til vores kunde, og kan oftest i samarbejde med kunde vurdere 

hvordan virksomheden ændrer sig. Derfor kan man i beregningen lægge nogle udviklingstendenser 

til grund for beregningen. Vi vil ofte basere udviklingsforventningen på realistiske budgetter, for at 

kunne bruge cirkulæret.  

For mindre kunder vil der så være goodwill eller hænger virksomhedens goodwill sammen med 

virksomhedens ejer. I stor udstrækning vil goodwill være tæt forbundet med virksomhedens ejer, da 

det er denne som kunderne kender og stoler på. I praksis kan man i tvivlsspørgsmål spørge SKAT 

ved et bindende svar, om de er enige i vurderingen. Det er lettere at få godkendt en vurdering som 

er foretaget end hvis SKAT efterfølgende anfægter vurderingen.  

 

Materielle aktiver 

Materielle aktiver indregning ligner de immaterielle. Materielle anlægsaktiver kan bestå af 

eksempelvis ejendomme, maskiner, inventar etc.  

Ved første indregning af materielle aktiver skal der tages stilling til brugstid – den periode aktiver 

påregnes benyttet af virksomheden. Derudover skal der tages stilling til restværdien (scrapværdi) – 
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den forventede salgsværdi efter endt brug. Over perioden kan man foretage opskrivninger, hvis der 

findes indikationer på, at aktivets restværdi er for lav. Man må dog ikke ændre på 

afskrivningsgrundlaget.  

Ved første indregning af materielle aktiver bruges kostprisen, som skal indeholde alle 

omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 

taget i brug, jf. ÅRL § 40. 

Over aktivets levetid skal der foretages nedskrivninger (afskrivninger), hvis der vurderes at være 

behov for det, jf. ÅRL § 42, hvis der ikke jævnligt reguleres til dagsværdi. Virksomheder kan vælge 

at regulere til dagsværdi, jf. ÅRL § 41, hvis der kan findes pålidelig dokumentation for denne 

værdi.  

 

Ejendomme 

Der gælder særlige regler for ejendomme. Man kan efter de almindelige regler afskrive på 

bygninger, som bruges til produktion, administration, etc. Man kan ikke afskrive på grunde, da de 

ikke forventes at have en begrænset brugstid. Man kan også på ejendomme have en restværdi, men 

denne må ikke være lig med kostprisen.  

 

Andre materielle aktiver 

Materielle aktiver som maskiner inventar mv. indregnes efter de almindelige regler i ÅRL §§ 40-43. 

En virksomheds driftsmidler vil normalt være værdiansat til kostpris med fradrag af foretagne 

afskrivninger. På denne type aktiver kan der også være en scrapværdi, som man forventer aktivet er 

værd ved endt brug.  

 

Omsætningsaktiver  

Regnskabsposten omsætningsaktiver dækker typisk over debitorer, varebeholdninger, likvider mv. 

Denne type aktiver er også underlagt regnskabsmæssige skøn. Omsætningsaktiver kan defineres 

som aktiver der ikke er anlægsaktiver. Omsætningsaktiver indregnes efter de almindelige 

bestemmelser for aktiver.  
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I praksis vil revisor efterprøve omsætningsaktivernes værdi ud fra de normale revisionsmæssige 

metoder. Varebeholdninger kontrolleres ved kontrol af tilstedeværelse af lagret, samt stikprøvevis 

kontrol af prisfastsættelsen. Typisk vil en varebeholdning indregnes til kostpris med nedskrivning af 

ukurans. Debitorer bliver vurderet for forventet tab, på baggrund af inkassosager, 

konkursbegæringer mv. SKAT har accepteret, at hvis debitorer er individuelt vurderet og 

værdiansat kan man fremover bruge lagerprincippet ved opgørelsen af debitorer. På denne baggrund 

må det ligeledes antages, at denne vurderingsmetode kan bruge i forbindelse med apportindskud og 

vurderingsberetning.  

Likvider kan kontrolleres ved at påse, at de præsenterede beholdninger svarer overens med 

eksempelvis ekstern dokumentation fra virksomhedens bankforbindelse.  

 

I forbindelse med en vurderingsberetning vil det normalt være disse værdier, som kan lægges til 

grund for vurderingen. På grund af den finansielle krise, som landet er inde i, hvor især 

boligmarkedet er ramt, kunne man forestille sig, at en vurderingsmand i forbindelse med indskud af 

ejendomme ville forsøge at finde et stærkere bevis for ejendommes værdi. Dette kan gøres ved, at 

man indhenter en uafhængig vurdering fra en ejendomsmægler. Når en vurderingsmand skal 

vurdere de indskudte aktiver søger man ikke nødvendigvis at finde de eksakte værdier, men man 

udtaler sig om, hvorvidt de indskudte aktiver mindst svarer til vederlaget. Man er dog som 

vurderingsmand nødt til, at have en tilstrækkelig dokumentation for, at de præsenterede værdier er 

pålidelige. Når revisor er udpeget som vurderingsmand vil arbejdet med efterprøvning af værdier 

være at sammenligne med det normale arbejde i forbindelse med revision. Revisorer søger i 

revisionen at finde stærke revisionsbeviser, som kan lægges til grund for revisors vurdering af, 

hvorvidt de præsenterede oplysninger i regnskabet er korrekt indregnet.  

  

Delkonklusion 

Det er i det foregående slået fast, at hvis man ønsker at bruge reglerne om apportindskud skal der 

udpeges en vurderingsmand, som skal erklære, hvorvidt de indskudte aktiver mindst svarer til 

vederlaget. En vurderingsmand skal udarbejde en vurderingsberetning til at understøtte og højne 

troværdigheden af værdien af de indskudte aktiver. Inden en vurderingsmand kan underskrive en 

vurderingsberetning er der en række undersøgelse, som skal udføres.  
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Der er faste metoder til at vurdere om de indskudte aktiver er korrekt præsenteret, og revisorer vil 

ved hjælp af disse metoder vurdere de relevante aktiver. Jeg har redegjort for, hvordan revisorer 

typisk vil bruge sin erfaring og de lovregulerede metoder til at underbygge sin antagelse om, at de 

indskudte aktiver er pålideligt værdiansat. I praksis vil det ofte netop være revisorer, som udpeges 

som vurderingsmand, på baggrund af deres kendskab til kunden og dennes virksomhed.  

Der vil være en række situationer, hvor revisor har brug for andres vurdering af de valgte aktiver. 

Hvis revisor ikke selv er i stand til at finde et tilstrækkeligt bevis for værdien ud fra de almindelige 

metoder, kan der indhentes ekspertudtalelser. Det skal fremhæves i vurderingsberetningen, når det 

er andre end vurderingsmanden, som har udtalt sig om værdien. Dette er også med til at højne 

troværdigheden, hvis der kan findes ekstern dokumentation for værdien af de indskudte aktiver.  

I en række tilfælde kan vurderingsberetningen fravælges og erstattes af en ledelsesredegørelse. 

Denne redegørelse udarbejdes af virksomhedens centrale ledelsesorgan, som i lighed med en 

vurderingsberetning skal overholde en række formelle krav. Disse krav minder om 

vurderingsberetningen, men er ikke efterprøvet af andre end virksomheden selv. Dermed kunne 

man få den opfattelse, at troværdigheden til ledelsesredegørelsen skulle være mindre end en 

vurderingsberetning, men ved at analysere, hvilke aktiver, som kan indeholdes i 

ledelsesredegørelsen, er det min vurdering at troværdigheden er intakt. De aktiver, som kan 

indeholdes i ledelsesredegørelsen er i forvejen målt og værdiansat af eksterne faktorer, som må 

siges at være troværdige. Det skal ses i lyset af, at det er regnskabstal fra et nyligt revideret 

regnskab eller aktier fra et reguleret marked, som kan indeholdes i ledelsesredegørelsen.  

Jeg vil i det efterfølgende afsnit gennemgå retspraksis, hvor revisorer ikke har udfyldt deres rolle 

som vurderingsmand tilstrækkeligt, og dermed risikerer straf.  

Revisors ansvar som vurderingsmand 

Jeg har tidligere i afhandlingen redegjort for, hvordan det danske lovsystem er bygget op, og hvilke 

retskilder, som skal iagttages. For at vurdere en revisors ansvar er der en række elementer, som jeg 

vil redegøre for, inden jeg vil gennemgå en række afgørelser.  

Som tidligere nævnt kan revisor udpeges som vurderingsmand. Revisorer som vurderingsmænd er 

underlagt en række lovbestemmelser, som skal overholdes for ikke at ifalde ansvar. Jeg vil i det 

efterfølgende gennemgå de betingelser, som er til stede.  
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Revisors uafhængighed 

Behovet for at inddrage revisorer til at udtale sig om virksomheders regnskaber mv. skal ses i lyset, 

af, at revisorer besidder en lang række faglige kompetencer. Formålet med revisors udtalelser er 

også, for at øge troværdigheden af virksomhedernes regnskaber overfor regnskabslæser, herunder 

investorer. For at revisorer troværdigt kan udtale sig, er det fundamentalt, at der er afstand mellem 

virksomhedens ledelsesorgan og revisor. Denne afstand kan betegnes revisors uafhængighed. I 

praksis sidder revisorer ofte i en dobbeltrolle. Mange mindre virksomheder har ikke en egentlig 

økonomifunktion, hvor virksomhedens revisor ofte indgår i samarbejdet med ledelsen omkring 

økonomiske overvejelser. Tidligere var revisorers primære funktion at revidere et regnskab og 

dermed øge troværdigheden af de præsenterede tal, hvor det i nyere tid bliver mere selve 

rådgivningen, som revisorer også bruges til
19

. Dermed kan revisorers uafhængighed komme i 

søgelyset. For at revisorers undersøgelser og udtalelser giver de præsenterede oplysninger værdi, 

skal regnskabslæser opfatte revisorer som troværdige. Dette kan kun lade sig gøre hvis revisorer 

opfattes som
20

: 

 Uafhængig – således at revisor alene ud fra faglige hensyn afvejer sin klients ønsker og 

præferencer med de behov og ønsker, som relevante brugere måtte have, og  

 Kompetent – til at udtale sig om de økonomiske informationer efter at have undersøgt 

grundlaget for informationerne, og form og indhold i præsentationen.  

Dette betyder, at eksempelvis en investor skal have tillid til, at revisor udelukkende på baggrund af 

faglige overvejelser kan stole på revisors arbejde, samt at revisor har den nødvendige kompetence 

til at vurdere om de informationer som præsenteres er korrekte.  

Revisorlovens § 24 udtaler sig om revisors uafhængighed. Revisor skal være uafhængig af den 

virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen. 

Revisors uafhængighed foreligger derfor ikke, hvis revisor direkte eller indirekte har et forhold af 

økonomisk eller forretningsmæssigt karakter til kunden
21

. I praksis kan det siges, at revisor ikke må 

have økonomiske interesser i den kunde, som skal revideres eller lign. Hvis der i forhold til 

omverdenen kunne være tvivl om, hvorvidt revisor er uafhængig skal revisor foretage 
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 Senest diskuteret i Berlingske nyhedsmagasin 2011 nr.3 
20

 Revisoransvar side 20 
21

 Jf. RL § 24, stk. 2 
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foranstaltninger, for at imødegå tvivlen
22

. I praksis på vores revisionskontor skal vi ved en 

kundeoprettelse tage stilling til, om vi kan påtage os opgaven. Nedenstående viser, hvordan vores 

interne arbejdspapir omkring kundeaccepten ser ud.  

 

  
 

    Klient: x-selskab       År: 2009/10 

  

 

  Emne: Kundeaccept     Index: A 

  

 

  
Udarb. af:   Dato:   

  

Godk. 

af: 

Dato: 

      

          Der må ikke streges i dette skema       Ja Nej 

1. 

Vurderes det, at den potentielle kunde ikke har et negativt omdømme eller 

adfærd ?       

2. Vil det være uden risiko for os at betjene denne kunde?       

3. 

Vurderes det, at betjening af denne kunde ikke vil give konflikter med 

bestående kunder?       

4. Har vi tilstrækkelige ressourcer til at kunne betjene denne kunde?       

5. 

Har vi, eller kan vi skaffe, de kvalifikationer, der skal til for at dække denne 

kundes behov?       

  

Har vi for ny kunde tilstrækkelig viden om, hvorfor den tidligere revisor er 

fratrådt? 

      6. Eller for bestående kunde var sidste års betjening problemfri? 

7. 

Har vi indhentet tilstrækkelige data/viden om kunden? 

Ved nye kunder skal det overvejes at få kopi af legitimation       

8. Vurderes kunden som troværdig og lovlydig?       

9. 

Vurderes det at vi ikke kommer i klemme økonomisk, hvis kunden vælger 

anden revisor med kort varsel?       

10. Er vi (revisionsteam og revisionsfirma) uafhængige af kunden?       

11. Er skema med kundeoplysninger udfyldt?       

12. Overholder vi etiske regler?       

          KONKLUSION: 

       Da der ikke er bemærkninger til ovenstående punkter kan vi påtage os at være revisor for kunden. 
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De ovenstående punkter er med til, at vi som revisor overvejer alle kunder inden vi påtager os 

opgaven som revisor. Samtidig skal vi overveje en række punkter, som er et udtryk for de 

reguleringer, vi som revisorer arbejder under.  

Lovgivning og etiske regler sætter standarder for, at revisor ikke havner i situationer med 

interessekonflikt (faktisk uafhængighed), eller revisor overfor tredje mand virker uafhængig (synlig 

uafhængighed). Tidligere har det været sådan, at lovgivningen har sat begrænsninger for, hvad 

revisorer måtte arbejde med. Litteraturen taler om generel uafhængighed og konkret 

uafhængighed
23

. Dette betød, at man i sin egenskab af revisor ikke måtte drive anden virksomhed 

end revisionsvirksomhed med de tilhørende områder som revision og regnskab, rådgivning i 

forbindelse hermed etc. I den nye revisorlov fra 2008 er det som tidligere nævnt kun indenfor 

afgivelse af erklæringer med sikkerhed, at loven gælder. Dette betyder, at loven kun gælder ved: 

 Revision 

 Review 

 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

Denne afhandlings fokus ligger på erklæringen på vurderingsberetningen, og er som tidligere nævnt 

en del af RS 3000 og dermed en erklæringsopgave med sikkerhed, og revisors afgivelse af en 

erklæring i forbindelse med apportindskud og vurderingsberetning er derfor også omfattet af 

Revisorlovens bestemmelser.  

Det ovenstående giver en forståelse for Revisorlovens reguleringer indenfor revisors uafhængighed. 

Det er ligeledes væsentligt at definere revisors kompetence. Der stilles en række krav til, hvornår 

man kan kaldes en godkendt revisor. Ordet revisor er ikke en beskyttet titel, hvilket betyder, at alle i 

princippet må kalde sig en revisor. Man må dog ikke kalde sig godkendt revisor. Denne titel er 

forbeholdt registrerede og statsautoriserede revisorer, hvor vedkommende har bestået en 

kvalifikationseksamen, samt overholder en række uddannelseskrav. De yderligere krav som stilles 

for at blive godkendt revisor, vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne afhandling.  
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God revisorskik 

Revisorlovens § 16, stk. 1 belyser dette område, og sætter rammer for begrebet god revisorskik. Der 

er følgende begreber som tilsammen udgør god revisorskik.  

”Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den 

nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer 

desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, 

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.” 

Kravene til revisors uafhængighed har dermed en fremtrædende rolle i Revisorloven, og dette skal 

sikre, at der ikke opstår en interessekonflikt, hvor revisor mister sin objektivitet. Revisorlovens § 1, 

stk. 2 siger, at lovens anvendelsesområde er ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på 

regnskaber, og revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed.  

 

For yderligere at belyse god revisorskik kan man sige, at man som revisor skal være uafhængig og 

objektiv, når man udfører sin opgave. Dette betyder, at revisor eksempelvis ikke må være ansat eller 

have en form for tilknytning til den virksomhed, som revisor udfører revisionen for, da revisor 

derved vil kunne have nogle interesseområder i selskabet. Det er også et krav til revisor, at han 

udfører sit arbejde efter gældende standarder, og derved også viser integritet i sit arbejde. Med dette 

menes, at revisor ikke må undlade at anvende en teknisk standard, hvis den direkte er lavet til 

anvendelse på det område revisor arbejder med. Hvis han undlod dette vil hans integritet ikke være 

til stede, da han ville undlade at vise et pålideligt og retvisende regnskab.  

Endvidere må revisor ikke undlade at overholde sin professionelle kompetence, og derved undlade 

at udføre sit arbejde med fornøden omhu. Eksempelvis må revisor under udførelsen af en 

revisionsopgave, ikke sige noget til klienten, som revisor ikke har fornødent kendskab til og derved 

at sige noget usandt. Det vil betyde, at han ikke har udvist sin professionelle kompetence, da han 

ikke har undersøgt spørgsmålet, og derved har givet et fejlagtigt svar. Revisor må ikke under 

udførelsen af sit arbejde bryde den fortrolighed, som revisor har til selskabet.  

En revisor skal også udvise en professionel adfærd. Med dette menes, at han ikke må gøre ting som 

sætter revisorbranchen i dårligt omdømme. Opdager revisor eksempelvis underslæb, har han pligt til 
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at underrette myndighederne herom. Hvis han ikke gør dette kan han blive dømt 

erstatningsansvarlig, og i sidste ende kan han miste sin autorisation eller registrering. 

 

Ved vurderingen af, om revisor har handlet i strid med god skik er sammenligningsgrundlaget en 

god og erfaren revisor. Dette kaldes i juridiske termer også for en bonus pater. Man vil dermed 

sammenligne den indklagede revisor ud fra, hvad en god gennemsnitlig revisor ville gøre i en 

tilsvarende situation. Højesteret har i en række tilfælde taget stilling til, at tilsidesættelse af god skik 

kan udløse erstatningsansvar jf. UfR 1978.653, hvor en revisor ikke havde indhentet en 

regnskabserklæring fra ledelsen, hvilket betegnes som brud på god skik.  

 

Ansvar 

Revisorer som afgiver erklæringer kan ifalde ansvar, hvis de ikke overholder gældende love, 

standarder, god skik mv. Hvis det er tilfældet, at det kan påvises, at revisor har handlet i strid med 

gældende ret kan han ifalde ansvar indenfor tre områder: 

 Disciplinæransvar 

 Erstatningsansvar 

 Strafansvar 

Som udgangspunkt skal de tre forskellige ansvarsformer holdes adskilt. Det kan i generelle 

vendinger siges, at strafansvar forudsætter overtrædelse af specifikt gerningsindhold i en lov, 

Erstatningsansvar forudsætter culpøs handling og at der er tab, disciplinæransvar kan idømmes efter 

skøn. Jeg vil i det efterfølgende afsnit nærmere gennemgå de enkelte ansvarsformer. Fælles for de 

tre ansvarsformer er, at der i det mindste er handlet uagtsomt
24

, også kaldet culpa.  

 

Disciplinæransvar 

Disciplinæransvar pålægges ikke af domstolene, men af nævn. Hvis revisorer har udført en opgave 

for en kunde, som ikke mener at opgaven er løst tilstrækkeligt, kan der indgives en klage. For at en 

revisor kan ifalde disciplinæransvar skal der efter vurdering være tale om tilsidesættelse af god 
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revisorskik, samt at der reelt er indgivet en klage. Selve behandlingen af en disciplinærsag 

håndteres af Revisornævnet.  

Tidligere har sager indbragt for disciplinærsystemet skulle igennem to instanser; disciplinærnævnet 

og revisornævnet. Disciplinærnævnet bestod af statsautoriserede og registrerede revisorer. I dette 

nævn blev klager over revisorer behandlet og vurderet i forhold til overholdelse af god revisorskik. 

Dermed betød dette, at klager uden egentlig retslig interesse blev ført her. Disciplinærnævnet kunne 

idømme bøder til revisor og revisorvirksomheden. Revisornævnet var anden instans, hvor klagen 

skulle være behandlet i disciplinærnævnet forinden. Revisornævnet havde udvidede beføjelser, 

såsom at kunne frakende autorisationen. I 2008 er de to nævn lagt sammen, og det nye revisornævn 

har derfor de samme beføjelser til at afgøre sager som de to tidligere nævn til sammen. Hvis der er 

indgivet en klage over en revisor og klageren ikke mener dommen er korrekt kan den ankes til 

domstolene. Det er ikke en forudsætning for disciplinæransvar, at der er lidt et tab, samt at det ikke 

er en nødvendighed, at der er tale om grov forsømmelse.   

 

Erstatningsansvar 

Revisorer som ikke udfører deres erhverv på en rimelig og forsvarlig måde risikerer at blive gjort 

erstatningsansvarlige for kundens tab. Det er en forudsætning for erstatningsansvar, at der kan 

påvises et tab. Hjemmel til erstatningsansvar skal findes i Selskabslovens kapital 22 §§ 361-365. 

Den ultimative hjemmel for revisorer herunder vurderingsmænd skal findes i SL § 361, som siger 

således: 

§ 361.  Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller 

uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når 

skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand. 

        Stk. 2.     Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til erstatningspligt for 

vurderingsmænd, ejerbogsførere og granskningsmænd. 

        Stk. 3.     Er et revisionsselskab valgt til revisor, er både revisionsselskabet og den revisor, 

som revisionen er overdraget til, erstatningsansvarlige. 

 Det fremgår af stk. 1 at uagtsomhed kan føre til erstatningsansvar, og stk. 2 siger, at dette ligeledes 

gælder for vurderingsmænd.  
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For at kunne blive idømt erstatningsansvar skal det påvises, at der er handlet culpøst
25

. Dette skal 

ses i lyset af, at der kan henvises til de almindelige erstatningsregler i dansk lovgivning. For at 

kunne påvise culpøs handling skal det iagttages, at culpa i almindelig forstand bygger på 

uagtsomhed og forsæt. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem culpa og god skik, men 

retspraksis
26

 vil i de fleste tilfælde vurdere erstatningsansvaret ud fra om der er handlet i strid med 

god skik. Når der tales om god skik i dette tilfælde, skal med i vurderingen, at det er Revisorloven, 

som regulerer god skik, som sker gennem diverse revisorstandarder mv. Det er dermed sjældent, at 

der kan idømmes ansvar, hvis revisor har fulgt de seneste reguleringer i revisionsstandarderne.  

Med indførelsen af den nye revisorlov er der et særligt retskildemæssigt problem. Den nye 

revisorlov gælder kun ved afgivelse af erklæringer, hvor revisor optræder som offentlighedens 

repræsentant
27

. Der er kun offentliggjort domme om revisors ansvar i begrænset omfang, hvilket har 

påvirket min dataindsamling. Der er derfor en begrænset mulighed for at vurdere retspraksis på 

dette område. Dette skal iagttages, når jeg i det efterfølgende gennemgår udvalgte domme. Efter 

indførelsen af den nye revisorlov, skal det ligeledes vurderes om den gamle retspraksis stadig kan 

gøres gældende, eller om det er nødvendigt at føre en række sager, for at få fornyet retspraksis.  

 

Revisorers erstatningsretlige ansvar omtales normalt som et professionsansvar på lige fod med 

eksempelvis ejendomsmæglere, advokater mv. Eftersom revisorer ofte beskæftiger sig med 

rådgivning på samme måde som advokater, er det ligeledes nærliggende, at revisoransvar på mange 

områder kan sidestilles med det ansvar, som advokater skal leve op til. Revisorers ansvar bliver 

derfor bedømt på, om deres arbejde er udført med den omhu og faglige kompetence som forventes. 

Hvor grænsen for revisors pligtforsømmelse går, er ikke fuldstændig afklaret. Revisors ansvar går 

mere på, om udførelsen af en opgave er foretaget ud fra en forsvarlig indsats eller ej, nærmere end 

om opgaven er løst optimalt.  
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Årsagsforbindelse og adækvans 

For at en revisor kan gøres erstatningsansvarlig skal der for klienten foreligge et bevisligt tab for 

revisors forsømmelse
28

. Dermed kan revisor ikke gøres erstatningsansvarlig, hvis hans dårlige 

arbejde eller rådgivning ikke fører til et tab for klienten. Hertil skal nævnes, at revisor ikke kan 

drages til erstatningsansvar for en klients tab, hvis revisors arbejde eller rådgivning er udført 

korrekt.  

Det er ligeledes afgørende om den skadelidte klient selv har bidraget til tabet eller om denne har 

forsøgt at begrænse skaden. Det skal bemærkes, at revisorer kan forsikre sig mod netop 

erstatningssager, hvilket kan have en betydning i nogle sager, hvis forsikringsselskabet vil indgå 

forlig for at begrænse skadens omfang. Derved kommer mange sager ikke for domstolene.  

 

For at en revisor kan ifalde erstatningsansvar, kræves det endvidere, at der er en sammenhæng 

mellem revisors arbejde og det tab klienten lider. Dermed er der opstillet en forbindelse mellem 

revisor og klienten, som gør, at klienten skal handle på revisors anbefaling for at revisor kan drages 

til ansvar. Desuden kan revisor drages til ansvar, hvis han undlader at informere klienten om en 

given mulighed. Det er vigtigt at fastholde, at en given klient altid kan opnå tab, som ikke kan 

undgås. Sådanne tab kan en revisor ikke drages til ansvar for. Bevisbyrden for årsagssammenhæng 

påhviler den skadeslidte. Samtidig skal det bemærkes, at revisors arbejde skal have haft en 

betydning for udfaldet. Hvis ikke dette er tilfældet drages revisor ikke til ansvar. 

 

Strafansvaret 

For at revisor kan ifalde strafansvar skal der være realiseret et strafbart gerningsindhold i forhold til 

en regel i en lov
29

. Det er en forudsætning for strafansvar, at det udførte handling kan kategoriseres 

som forsætlig eller uagtsom.  

Forsæt er den hyppigste årsag til idømmelse af strafansvar. Forsæt kan opdeles i flere 

underkategorier; direkte forsæt, sandsynlighedsforsæt, dolus eventualis. Generelt kan det siges, at 

de enkelte kategorier af forsæt afhænger af, hvor vidende om situationens fakta den straffede var. 
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Det er ikke afgørende for, om der kan idømmes straf om det det er den ene eller anden af 

forsætsituationerne.  

Uagtsomhedsbegrebet har ligeledes en rolle i strafansvarsbedømmelsen. Jeg har tidligere redegjort 

for, hvad uagtsomhed går på. Især indenfor strafferetten kan der skeles mellem simpel eller grov 

uagtsomhed. Det kan populært siges, at grov uagtsomhed danner bundgrænsen for, hvor forsæt 

overtager
30

.  

Der må ikke foreligge straffrihedsgrunde, hvis man skal idømme strafansvar. Straffrihedsgrunde 

kan beskrives som, grunde hvor man ikke kan straffe, selvom der foreligger overtrædelse af love. 

Dette kunne eksempelvis være myndighedsgrunde, såsom sindssyge eller unge under den kriminelle 

lavalder.  

Det er ikke kun den direkte gerningsmand, som kan straffes. Man kan med hjemmel i Straffeloven 

ligeledes straffe medvirken. Dette kunne eksempel være, at en virksomhedsejer drøfter muligheden 

for apportindskud med sin revisor. Dernæst har de diskuteret, hvordan de indskydende aktiver skal 

opgøres. Virksomhedsejeren får råd af revisor til at værdiansætte aktiverne højere end det kan 

forsvares. I denne situation kan både virksomhedsejer og revisor straffes, selvom revisor ikke 

direkte har indflydelse på virksomhedens opgørelse.  

Revisorer er ligeledes omfattet af Straffelovens § 152 om tavshedspligt. Det er forståeligt, at 

virksomheder ikke vil forelægge revisorer interne oplysninger uden at have vished for, at disse 

oplysninger ikke videregives.  

 

Gennemgang af retspraksis 

Jeg har gennem de forrige afsnit gennemgået en lang række teoretiske modeller, samt hvordan den 

juridiske platform ser ud. Det er på baggrund af disse elementer, at jeg i det næste afsnit vil 

gennemgå udvalgte domme. Det er interessant at finde ud af, om der eksisterer en konsekvent 

praksis på området. Jeg har taget udgangspunkt i domme fra de almindelige retsinstanser, samt fra 

Revisornævnet. Det er ligeledes interessant at undersøge, hvilke kriterier der lægges til grund for 

domsafsigelsen.  
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Revisornævnet 

Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af 

sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører
31

. Jeg vil gennemgå en række 

afgørelser fra Revisornævnet, herunder også det gamle system med disciplinærnævnet.  

Sag 46/2008 

K A/S under konkurs  

Mod Statsaut. revisor Anders Lind 

Sagen omhandler selve stiftelsen af selskabet K A/S. Selskabet er stiftet ved apportindskud med 

10.000 EUR paller. Anders Lind har via mail og telefon kommunikeret med musikstuderende NN 

omkring stiftelsen af selskabet. Anders har samtidig med sagen indgivet en sag til politiet for 

bagvaskelse. Anders mener, at han er offer for bedrageri.  

Klagen angår, om hvorvidt revisor Anders Lind har tilsidesat god revisorskik ved at medvirke til 

stiftelse af selskabet K A/S uden at have påset at kapitalen var til stede.  

Som sagt er selskabet stiftet ved apportindskud af 10.000 EUR paller, som er vurderet til en værdi 

af 57 kr. pr. stk. Anders Lind har underskrevet en blank påtegning på åbningsbalancen for selskabet, 

samt uden forbehold i vurderingsberetningen. NN havde set Anders Lind et foto af varelagret, som 

skulle bruges til indskuddet, samt en faktura på pallerne 12 dage før stiftelsen.  

Anders Lind har ikke fysik set tilstedeværelsen af pallerne. Han har udelukkende set et foto af en 

række paller, men kan ikke foreligge dokumentation for, at det er selskabets paller. Anders Lind har 

kontrolleret prisen på pallerne ved at kontakte en pallefabrik og har vurderet at værdien var ok. 

Under sagsfremstillingen er det kommet frem, at selskabet kun har erhvervet pallerne, med henblik 

på videresalg af dem. Anders Lind har kun haft korrespondance med stifteren via anonyme kilder, 

såsom Hotmail og taletidskort, hvilket retten bemærke burde have vagt en mistanke. Anders Lind 

har ikke bedt om legitimation hos stifteren.  

I mangel af dokumentation for tilstedeværelsen, ejendomsretten og værdien af pallerne på 

stiftelsestidspunktet har Anders Lind ikke udvist fornøden omhu og nøjagtighed, hvilket er i strid 

med god revisorskik.  
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Udover den ovennævnte sag, har der sideløbende kørt andre sager mod samme Anders Lind, og han 

er samlet set idømt bøde på kr. 150.000 kr. personligt. 

 

Sag 43/2008-S og 24/2009-S 

Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup 

Og revisorfirma Bent Andrup 

Den første sag omhandler manglende kvalitetskontrol og samtidig mangelfuld erklæring. Denne sag 

vil jeg ikke nærmere kommentere, da den ikke har relevans for denne afhandling.  

Den næste sag omhandler en revisorpåtegning på en åbningsbalance, hvor et apportindskud er 

anvendt. Indklaget revisor Bent Andrup har afgivet blank påtegning på åbningsbalancen. Ifølge 

efterfølgende kvalitetskontrol kunne ikke forefindes tilstrækkelig dokumentation for arbejdspapirer 

vedrørende opgaven omkring erklæringsafgivelsen.  

Der er ingen fysik dokumentation for et varelagers værdi i form af fysisk lagerkontrol. Der er ingen 

dokumentation for revision af debitorer. Revisortilsynet har i sin klage anført, at erklæringer afgivet 

af Bent Andrup ikke er i overensstemmelse revisorloven, og at der ikke er tilstrækkelig 

dokumentation for aktiverne i flere tilfælde. Revisortilsynet mener derfor, at revisor har tilsidesat 

god revisorskik. Særligt for denne afhandling har revisor ikke udarbejdet en vurderingsberetning 

efter gældende regler, idet der ikke er en beskrivelse af det udførte arbejde.  

Både hvad angår revisorvirksomheden og revisor Bent Andrup personligt er det anført, der er 

handlet i strid med god revisorskik. Revisorvirksomheden pålægges bøde på kr. 100.000 og revisor 

Bent Andrup pålægges personligt en bøde på kr. 100.000 

 

Sag nr. 59/2008-R 

Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Lars Aamand, og revisor 

personligt. 
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Sagens omstændigheder kan forklares således, at revisor Lars Aamand, som eneejer af 

virksomheden har tilsidesat god revisorskik, ved ikke at have indført et tilstrækkeligt 

kvalitetsstyringssystem.  

Uanset om det er revisorvirksomhedens ansvar at indføre tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem kan 

revisor Lars Aamand personligt ikke afgive erklæringer uden at foretage tilstrækkelig 

dokumentation for sin erklæring. Lars Aamand er tidligere idømt en bøde på kr. 200.000 i sag nr. 

59/2007-R, hvor han er fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik. Denne sag omtales 

efterfølgende denne.  

Både revisorvirksomhed og revisor personligt har tilsidesat god revisorskik og revisorvirksomheden 

idømmes efter praksis en bøde på kr. 100.000. Revisor Lars Aamand ikke tillægsstraf.  

 

Sag 59/2007-R 

Kurator mod revisor Lars Aamand 

Sagen er indgivet til Disciplinærnævnet men færdigbehandlet i Revisornævnet. Klagen angår, 

hvorvidt god revisorskik blev iagttaget ved stiftelsen af et nu konkursramt selskab TT ApS, som er 

stiftet ved apportindskud. Sagen går på, hvorvidt revisor har handlet i strid med god revisorskik ved 

stiftelsen af TT ApS. Samtidig med god revisorskik ikke er iagttaget ved en kapitalnedsættelse og 

efterfølgende blank påtegning ved revision af selskabet.  

Revisor har underskrevet en vurderingsberetning, hvor der er indskudt aktiver for 5.000.000 kr. Der 

er tale om indskud af flere ejendomme, som ikke er færdigbygget. Det er tvivlsomt om selskabet på 

stiftelsestidspunktet har erhvervet ejendomsretten til de indskudte ejendomme. 

Vurderingsberetningen støtter sig til, at der er indskydes ejendomme for en værdi af ca. 19 mio. og 

en gældspost på ca. 14 mio. Revisor har værdiansat ejendommenes værdi til det vederlag klienten 

skal give for ejendommene. Stiften NN er senere idømt 2 års fængsel for dokumentfalsk og 

bedrageri. Revisor støtter sig til, at han ligeledes er blevet bedraget i denne sag. Revisornævnet har i 

denne sag medgået at revisor var i god tro om hvorvidt selskabet havde erhvervet ejendommene.  

Revisornævnet tilføjer dog også, at den fremlagte vurderingsberetning er mangelfuld. Der er en lang 

række punkter, hvor den ikke overholder begrebsrammen for vurderingsberetninger. Revisornævnet 
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udtaler desuden at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for at afgive en sådan erklæring. Revisor 

har derfor ikke udvist den nødvendige professionelle skepsis, for at afgive en erklæring. Revisor 

kan ikke dokumentere at have udført nogen undersøgelser, omkring selskabets reelle ejerskab af de 

indskudte ejendomme.  

Det er igennem sagens fremstilling godtgjort at der forelå underskrevne ægte dokumenter, hvor NN 

derfor var ejer af ejendommene, og disse kunne bruges til apportindskud.  Der var ikke sket 

tinglysning, eftersom ejendommen på stiftelsestidspunktet ikke var færdigopført.  

Revisornævnet kan dermed kun vurdere om revisor havde opfyldt sin forpligtelse som 

vurderingsmand. Revisor havde ikke i vurderingsberetningen tydeligt identificeret de indskydende 

ejendomme. Det skal bemærkes, at de indskydende ejendomme i dette tilfælde allerede var brugt til 

indskud i et andet selskab. NN havde ikke erhvervet ubetinget retskrav over ejendommene 

eftersom, at sælger havde en tilbagetrædelsesadgang. Revisor havde dermed ikke opfyldt sin 

forpligtelse, da han ikke har sikret sig, at stifteren havde erhvervet eneretten til ejendommene, og de 

kunne dermed ikke bruges til apportindskud. Der er et par andre punkter i klagen, hvor revisor 

derudover i andre tilfælde ligeledes havde tilsidesat god revisorskik.  

Eftersom der er en lang række af punkter, hvor revisor har tilsidesat god revisorskik idømmes han 

en bøde på kr. 200.000 i denne sag.  

 

Sag nr. S-9-2002 

K mod  

Statsaut. revisor R 

Revisionsfirmaet RR 

Statsaut. revisor RRR 

Revisionsfirma RRRR 

Det fremgår af sagen, at de to revisorer samt deres revisorvirksomheder ikke har iagttaget god 

revisorskik ved at afgive blank erklæring på vurderingsberetning ved apportindskud i to tilfælde. 

Klageren indgiver at de indskydende aktiver er værdiansat væsentligt højere end den faktiske værdi.  
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Det er en sag, som har kørt igennem en lang årrække, og de indklagede revisorer har ligeledes været 

indklaget i en landsrets afgørelse omkring samme forhold, hvor de er frifundet.  

Hele sagen omhandler værdiansættelsen af en række ejendomme som er beliggende dels i Danmark 

som i udlandet. I landsretten er revisorerne frifundet for deres vurdering af ejendommenes 

præsenterede værdi.  

Klageren i denne sag er aktionær i selskabet og har retslig interesse i sagen. Eftersom landsrettens 

dom går på erstatningsansvar kan den ikke sidestilles med denne. I denne sag de indklagede 

revisorer indklaget for at have tilsidesat god revisorskik. Revisornævnet redegør i sagen for, at de 

præsenterede værdiers indregning allerede er behandlet landsrettens afgørelse. Denne afgørelse 

siger, at revisors indregning er i overensstemmelse med almindelige principper og revisor har 

udtrykt sin usikkerhed tilfredsstillende. De indklagede blev derfor frikendt for klagens punkt 1 og 2.  

Klagens punkt 3 og 4 går på revisorernes erklæring på en kapitalforhøjelse. De indklagede revisorer 

støtter deres værdiansættelse på, at der er forelagt vurderinger fra lokale ejendomsmæglere. 

Ligeledes har revisorerne foretaget vurdering af værdien ud fra principper om forventede indtjening 

som udlejning og salg af timeshare, samt ledelsens forventningskrav til den investerede kapital. 

Dette må antages at være almindelige vurderingsprincipper ved afgivelse af en erklæring på en 

vurderingsberetning. Nævnet finder derfor ikke anledning til at vurdere, at de indklagede revisorer 

skulle have taget forbehold eller supplerende oplysninger i relation til deres vurderingsberetning.  

De indklagede revisorer og deres revisorvirksomheder frifindes i denne sag.  

 

Sag nr. 3-2003-S+R 

K mod 

Statsaut. revisor R og  

Reg. Revisor RR 

Sagens omstændigheder går på hvorvidt de indklagede revisorer har tilsidesat god revisorskik ved 

afgivelse af påtegning på et selskab. Dette selskab er stiftet ved apportindskud af ejendomme ejet af 

stifteren. Klager indgiver at revisorerne har afgivet en blank påtegning på regnskabet. I forbindelse 

med stiftelsen af selskabet er ejendommene brugt som indskud. Revisorerne har efterfølgende ikke 

påset, at tinglysning af ejendomsretten er overgået til selskabet. De indklagede påpeger, at de ikke 
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havde grund til at anfægte at ejendomsretten var overgået, idet selskabet betalte alle driftsudgifterne 

på ejendommene i perioden. Revisornævnte tillægger deres afgørelse, at revisorerne ikke har 

indhentet tinglysningsudskrift. Eftersom denne normale sikringsakt ikke er foretaget mener nævnet, 

at revisorerne på dette punkt har tilsidesat god revisorskik, uanfægtet at de indklagede revisorer har 

påpeget at tinglysning ikke er gyldighedsbetingelser i forbindelse med overdragelse af en ejendom. 

Nævnet har i denne sag dog påpeget at en betingelse for ikke at ifalde ansvar skal revisor reelt påse 

at selskabet i forbindelse med stiftelsen har erhvervet ejendomsretten til de indskudte aktiver. Dette 

er ikke gjort i denne sag, og de indklagede revisorer pålægges begge en bøde på kr. 25.000. 

 

Sag nr. 57-2004-R 

K mod registreret revisor R 

Sagen omhandler indskud af værdier til brug for stiftelsen af flere selskaber. Revisor har påtegnet 

flere vurderingsberetninger, hvor et varelager af havefigurer er brugt til indskud.  

Sagen er indbragt for revisornævnet, da det ikke kan godtgøres, at selskabskapitalen har været til 

stede ved stiftelsen af selskaberne. Revisor udtaler, at han i henhold til almindelige handlinger har 

undersøgt og efterprøvet værdierne. Ved sagens gennemgang er det ikke lykkedes revisor at 

dokumentere, at han har foretaget pålidelige revisionshandlinger. Revisor mener selv, at 

undersøgelse af værdien ved opslag på internettet og hos diverse byggemarkeder er tilstrækkeligt. 

Revisor støtter sin vurdering af selskabets ejendomsret til de indskydende aktiver ud fra, at stifteren 

har underskrevet stiftelsesdokumentet, samt ved forespørgsel til ledelsen.  

Samme revisor har i et andet selskab underskrevet en vurderingsberetning, hvor selskabet er stiftet 

ved apportindskud af pakketape og T-shirts. 

Revisornævnet udtaler, revisor ved sin afgivelse af erklæring på vurderingsberetningen ikke har 

udført sit arbejde i henhold til god revisorskik. Han har ikke overholdt almindelige principper for 

revisorers afgivelse af erklæringer generelt. Revisornævnet udtaler desuden, at revisor ikke kan 

dokumentere, at have udført nogen former for revisionshandlinger, som kan lægges til grund ved 

afgivelse af erklæringer. Den indklagede revisor kan ikke fremlægge arbejdspapirer eller 

revisionsplan, som understøtter vurderingerne om aktivernes tilstedeværelse, ejendomsret og 

værdiansættelse. Dermed konkluderer revisornævnet, at indklagede revisor har afgivet erklæring i 
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strid med god revisorskik. Dette betyder, at selvom revisor selv mener at have udført tilstrækkelige 

handlinger, kan det ikke bruges, hvis han ikke kan dokumentere det. Den indklagede revisor 

idømmes bøde på kr. 75.000 for tilsidesættelse af god revisorskik.  

 

Sag nr. 2-2005-S 

K mod statsaut. revisor R 

Den indklagede revisor i denne sag har afgivet erklæring på en vurderingsberetning, hvorefter 

selskabet er gået konkurs. Der er indgivet klage over revisor for tilsidesættelse af god revisorskik. 

Revisor har underskrevet vurderingsberetning, hvor selskabet er stiftet ved apportindskud med 

materielle aktiver i form af inventar og indretning af lejede lokaler, uden at revisor har sikret sig, at 

lejemålet reelt er overdraget til selskabet, og uden at revisor har været i besiddelse af en 

specifikation af det indskudte inventar, samt værdien heraf.  

Derudover er revisor indklaget for i et par andre tilfælde at have afgivet utilstrækkelige erklæringer.  

Den indklagede revisor påpeger i sin redegørelse i sagen, at han mener at have udført sit arbejde i 

overensstemmelse med god revisorskik. Revisor påpeger, at han havde besigtiget de anførte lokaler, 

samt at der var den fornødne opdeling af aktiverne på slutsedlen. 

Nævnet udtaler i denne sag, at revisor ikke har handlet i overensstemmelse med god revisorskik, 

eftersom revisor burde have vidst at selskabet ikke havde råderetten over lejemålet, eftersom 

vurderingsberetningens dato ligger efter stiftelsen. Nævnet udtaler derfor, at revisor har tilsidesat 

sine forpligtelser ved ikke at have udført nødvendige handlinger til brug for sin konklusion, samt at 

revisor ikke har foretaget en fornøden gennemgang af efterfølgende begivenheder. Derudover 

udtaler nævnet, at der er tale om væsentlig tilsidesættelse af god revisorskik at revisor har afgivet 

sine erklæringer på grundlag af dokumentation, som i al væsentlighed kommer fra stifteren og 

selskabernes ledelse. Nævnet udtaler, at der er uden betydning, at kreditorerne i de berørte selskaber 

ikke har lidt tab, som følge af revisors manglende handlinger.  

Den indklagede revisor pålægges bøde på kr. 75.000.   
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Sag nr. 18-2005-R 

K mod registreret revisor R 

Klagen omhandler revisors deltagelse ved stiftelsen af et selskab ved apportindskud. Det fremgår af 

stiftelsesdokumentet, at selskabet er stiftet ved apportindskud af diverse maskiner, kontorinventar 

mv. Det indskudte repræsenterer en værdi af 149.175. Revisor har udarbejdet vurderingsberetning. 

Revisor er i tiden efter stiftelsen fratrådt, da revisor ikke kunne opnå samarbejde med ledelsen, 

ligesom det ikke er lykkedes for revisor at opnå betaling for sit arbejde ved stiftelsen. Kurator har 

bedt om en kopi af revisors vurderingsberetning, men denne er ikke modtaget.  

Stifteren af det konkursramte selskab har sammen med sin far PS indskudt de omtalte aktiver. Faren 

har vederlagsfrit overdraget sønnen en række aktiver, som er brugt til apportindskuddet. Revisor har 

i forbindelse med stiftelsen besigtiget noget håndværktøj, som ligeledes er brugt til indskuddet. PS 

havde udfærdiget en liste over håndværktøjet, som revisor ikke var interesseret i. Listen kan ikke 

længere findes. Værdiansættelsen blev ikke diskuteret, og revisor forespurgte ikke til 

ejendomsretten til fremlagte aktiver. De aktiver, som er brugt til apportindskud er umiddelbart efter 

stiftelsen enten skrottet eller solgt, hvor sønnen har forbrugt pengene, uden at disse er tilgået 

selskabet. Disciplinærnævnet har udbedt at revisor fremkommer med vurderingsberetningen eller 

arbejdspapirer til brug for erklæringen. På trods af gentagne rykkere er dette aldrig modtaget af 

nævnet. Klager mener dermed, at revisor i strid med god revisorskik har afgivet urigtig erklæring i 

forbindelse med stiftelsen, samt har forsømt at sikre sig, hvem der har ejendomsretten til de anførte 

aktiver.  

Revisor påpeger, at han inden afgivelsen af sin erklæring har afholdt et møde med PS, hvor de 

enkelte aktivers fysiske tilstedeværelse blev påset, samt at revisor mener, at de anførte værdier er 

udtryk for realistiske værdier. Revisor forespurgte til om PS eller sønnen havde ejendomsretten til 

de indskydende aktiver, hvilket blev bekræftet af PS.  

Disciplinærnævnet udtaler, at revisor efter gentagne gange ikke har fremkommet med 

vurderingsberetningen eller arbejdspapirer kan det ikke godtgøres, at han har foretaget de fornødne 

handlinger i forbindelse med apportindskuddet. Dermed udtaler nævnet, at revisor ikke har handlet i 

overensstemmelse med god revisorskik, og pålægges derfor bøde på kr. 50.000.  
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Sag nr. 9-2007-S 

K mod statsaut. revisor R 

Sagen er indbragt for Disciplinærnævnet eftersom klager mener, at revisor har tilsidesat god 

revisorskik ved afgivelse af erklæring på vurderingsberetning, Klager er kurator i konkursboet. 

Revisor har i den fremlagte vurderingsberetning udtalt, at de indskudte værdier i form af inventar og 

maskiner er vurderet til realisationsværdier, og at de mindst svarer til vederlaget. Den indklagede 

revisor udtaler i sagen, at han har foretaget besigtigelse på adressen for at vurdere tilstedeværelsen 

af aktiverne, samt at aktiverne er værdiansat til realisationsværdi.  

Klager anfører, at den indklagede revisor ikke har kunnet fremkomme med nogen former for 

dokumentation for sit arbejde vedrørende vurderingsberetningen. Revisor udtaler, at han generelt 

ikke opbevarer kundemateriale, og heller ikke har gjort det i denne sag. Klager mener derfor, at 

revisor har afgivet erklæring uden at kontrollere tilstedeværelse, samt vurdere værdien pålideligt, og 

dermed har handlet i strid med god revisorskik. Klager anfører, at selskabet har haft to forskellige 

adresser, og det i perioden, hvor revisor skulle have påset tilstedeværelsen af aktiver ikke har haft 

aktiverne liggende på den anførte adresse, hvor revisor har været.  

Disciplinærnævnet udtaler, at revisor ikke har udført sit arbejde ud fra normale retningslinjer, og 

derfor har handlet i strid med god revisorskik. Revisor kan ikke fremkomme med nogen former for 

dokumentation for sit arbejde, og kan dermed ikke godtgøre, at de opstillede vurderingskriterier er 

tilstrækkelige til at afgive en konklusion på en vurderingsberetning. Der har i sagsfremstillingen 

været modstridende oplysninger vedrørende apportindskuddet og der har ikke været grundlag for 

revisor at afgive erklæring på vurderingsberetning. Den Indklagede revisor pålægges bøde på kr. 

50.000. 

 

Sag nr. 10-2007-R 

K mod registreret revisor Kent Milling Hansen 

Denne sag omhandler flere forskellige punkter, hvor revisor er indklaget. Der tages udgangspunkt i, 

revisors afgivelse af erklæring ved vurderingsberetningen. Revisor har påtegnet 

vurderingsberetningen og åbningsbalancen, hvor der er stiftet et selskab ved at indskyde en 
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softwarepakke til en værdi af 160.000 kr. Den indklagede revisor anfører, at softwaren er 

værdiansat af en uvildig edb konsulent. SKAT har efterfølgende truffet afgørelse om, at den 

software, som er indskudt i virksomheden intet er værd, eftersom det ikke kan fra selskabet kan 

dokumenteres, at softwaren reelt eksisterer eller har værdi for selskabet. Derfor har SKAT anset den 

holdning at softwarens værdi er kr. 0 værd. Den indklagede revisor påpeger, at der i forbindelse 

med stiftelsen har været fremlagt behørig dokumentation for aktivets værdi. Revisor kan dog ikke 

fremlægge arbejdspapirer eller anden dokumentation for at værdien er søgt verificeret. Nævnet 

påpeger, at revisor ikke har foretaget nogen form for selvstændig undersøgelse af det indskudte 

aktiv, og dermed har erklæret sig om et aktiv har ikke har det fornødne kendskab til. Den 

indklagede revisor har efter nævnets opfattelse groft tilsidesat sine forpligtelser, samt at der i 

forbindelse med andre forhold i sagen er punkter, hvor revisor groft har tilsidesat sine forpligtelser 

til at optræde som uafhængig revisor ved afgivelse af erklæringer. Den indklagede revisor pålægges 

derfor af nævnet en bøde på kr. 250.000.  

 

Opsummering 

Jeg har i det ovenstående gennemgået en række offentliggjorte afgørelser fra Disciplinærnævnet og 

Revisornævnet. Dette er kun et lille udsnit af de afgørelser, hvor Revisornævnet idømmer revisor 

ansvar. Jeg vil i det efterfølgende forsøge at give en opsummering på, hvor grænserne for revisors 

arbejde indenfor afgivelse af erklæring på især vurderingsberetning.  

Jeg har tidligere redegjort for, hvad der kan lægges i begrebet god revisorskik. Revisornævnets 

afgørelser omtaler alle begrebet god revisorskik som en retningslinje, som revisorer skal iagttage 

ved afgivelse af erklæringer. Revisornævnet tager ikke stilling til, hvorvidt der er tale om andre 

former for ansvar eksempelvis erstatningsansvar. Revisornævnets afgørelser omtaler udelukkende, 

hvorvidt revisor i sin egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant har handlet i strid med god 

revisorskik.  

Det er sammenfaldende på alle de omtale afgørelser, at revisor har handlet i strid med god 

revisorskik jf. de retningslinjer for god revisorskik som jeg har gennemgået. Kun i én af 

afgørelserne er revisor og revisorvirksomheden frifundet for ansvar. I dette tilfælde havde 

revisorerne foretaget tilstrækkelige og pålidelige handlinger inden afgivelsen af deres erklæring. 

Revisorerne i dette tilfælde havde brugt almindeligt anerkendte revisionsmæssige 
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vurderingsprincipper, samt kunne forelægge en tilstrækkelig dokumentation for deres arbejde. 

Revisorerne bygger blandt andet deres vurdering på ejendomme ud fra lokale ejendomsmægleres 

ekspertudtalelser. Ligeledes har revisorerne foretaget vurdering af værdien ud fra principper om 

forventede indtjening som udlejning og salg af timeshare, samt ledelsens forventningskrav til den 

investerede kapital. Dette må antages at være almindelige vurderingsprincipper ved afgivelse af en 

erklæring på en vurderingsberetning. Nævnet udtaler dermed, hvad der skal til, for at revisorer i 

forbindelse med vurdering af ejendomme skal foretage af undersøgelser og vurderinger. 

Revisorerne i denne afgørelse har i forbindelse med vurdering af ejendomme, herunder ejendomme 

i udlandet støttet sig til lokale ejendomsmægleres viden. Dette er at betragte som en godkendt og 

almindeligt forekommende revisionshandling. Derudover har revisorerne inddraget ledelsens 

vurderinger og kritisk forholdt sig til det fremlagte materiale.  

 

I modsætning til den ovenstående sag, hvor revisorerne blev frikendt er alle de andre afgørelser endt 

med bødestraf til revisor og evt. revisorvirksomheden. I en række tilfælde har revisor tilsyneladende 

foretaget de nødvendige handlinger for at kunne afgive en erklæring. Revisor har i en del tilfælde i 

sagsfremstillingen redegjort for, hvilke undersøgelser, som han har udført. Revisors problem i disse 

tilfælde er, at vedkommende ikke er i stand til at dokumentere, hvad der er udført at handlinger, 

samt hvordan værdierne er opgjort. For at citere en kollega; ”ikke dokumenteret arbejde, er ikke 

udført arbejde”. Revisornævnet udtaler meget klart i deres afgørelser, at revisor handler i strid med 

god revisorskik, hvis det ikke efterfølgende kan dokumenteres, hvad revisor har foretaget sig i de 

enkelte sager. Der er endda et tilfælde, hvor revisor direkte udtaler, at han ikke gemmer materialet i 

5 år, som loven siger. Dette i sig selv kan være ansvarspådragende i andre tilfælde. Min egen 

opfattelse er, at revisorerne som ikke kan dokumentere deres arbejde med en eller anden form for 

arbejdsmateriale er et udtryk for faglig sjusk. I praksis kan det engang i mellem være, at ens egen 

dokumentation heller ikke er fuldstændig perfekt, men når det ikke er muligt at fremlægge et 

minimum af dokumentation, så har man ikke udvist den faglige omhu, som må forventes.  

 

Derudover viser de ovenstående afgørelser, at det er væsentligt for revisor at foretage almindelige 

kontroller såsom kontrol af; tilstedeværelse, ejendomsret. I en række af afgørelserne har revisor 

undladt at undersøge om ejendomsretten til de indskudte aktiver rent faktisk er ejet af stifteren. 
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Ifølge loven, er det stifterens aktiver, som kan bruges til apportindskud. I en lang række tilfælde har 

revisor blandt andet ikke undersøgt, hvorvidt stifteren havde rettigheden over en ejendom eller 

andre aktiver. I et par tilfælde har stifteren indskudt en ejendom, hvor nævnets udtalelser viser, at 

revisor skal foretage opslag i tingbogen for ikke at kunne ifalde ansvar. Revisornævnet påpeger 

dermed, at hvis man ikke indhenter tingbogsoplysninger kan det i sig selv være ansvarspådragende. 

Én af de indklagede revisorer påpeger, at det ikke i sig selv er en gyldighedsbetingelse ved 

ejendomsoverdragelser. Revisornævnet udtaler sig ikke om gyldighedsbetingelserne, men påpeger, 

at revisor ved opslag i tingbogen kunne se, at ejendomsretten til ejendommen fortsat lå hos stifteren 

og ikke hos selskabet.  

I en række andre tilfælde har revisor udtalt, at han har påset ejendomsretten til de indskudte aktiver i 

form af fakturaer udstedt til stifter eller selskabet. Revisornævnet har i disse sager ikke underkendt 

at dette er en almindeligt accepteret handling. I disse tilfælde har revisors ansvar været, at dette 

efterfølgende ikke har kunnet dokumenteres.  

Endeligt har de omtalte afgørelser vist, at hvis revisor ikke har kontrolleret tilstedeværelsen er det 

ansvarspådragende. Revisornævnte har i alle tilfælde anset det for god skik at revisor skal foretage 

en fysisk kontrol af de berørte aktiver. At revisor alene bygger sin undersøgelse på ledelsens 

udtalelser er ikke tilstrækkeligt. Revisor har i et tilfælde set et foto af nogle aktiver, som skulle 

bruges til apportindskud. I dette tilfælde har revisor forsømt at undersøge hvorvidt stifteren reelt har 

de omtalte aktiver. Det fremlagte billede kan ikke i sig selv bruges som dokumentation for revisors 

konklusion. I flere af de andre tilfælde har revisor heller ikke foretaget en fysisk kontrol af 

aktiverne hos stifteren, eller også er de berørte aktiver ikke identificerbare. Revisornævnet udtaler 

generelt klart, at hvis revisor ikke har foretaget en kontrol af tilstedeværelsen af de berørte aktiver 

er det i strid med god revisorskik og dermed ansvarspådragende.  

 

Ovenstående er kun et udtryk for, hvad der kan udledes ud fra de offentliggjorte afgørelser, som er 

omtalt. En større undersøgelse af afgørelser kunne lede til et andet resultat, men med 

informationsniveauet er det min vurdering, at det ovenstående er udtryk for normal retspraksis også 

i dag. Dette skal også ses i lyset af, at en del af de omtalte mangler i revisors arbejde også efter min 

vurdering ville være ansvarspådragende i andre tilfælde en ved apportindskud og 

vurderingsberetning. Ud fra det ovenstående må det vurderes, at det er ansvarspådragende, hvis man 
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som vurderingsmand ikke har kontrolleret ejendomsretten og tilstedeværelsen af de indskudte 

aktiver. Hvis man derudover ikke bruger almindeligt anerkendte principper for værdiansættelsen er 

det ligeledes ansvarspådragende. Endeligt kan det udledes, at revisor kan have foretaget alle 

nødvendige undersøgelser og værdiansættelser, men hvis dette ikke kan dokumenteres er dette som 

udgangspunkt i sig selv ansvarspådragende.  

 

Domstole 

Jeg vil i det efterfølgende gennemgå en række afgørelser fra domstolene. Derudover vil jeg 

efterfølgende give en opsummering på, hvad de enkelte afgørelser betyder for revisors ansvar. Der 

har ikke været mange offentliggjorte afgørelser omkring revisors ansvar som vurderingsmand 

tilgængelige. Jeg har derfor fundet et par afgørelser, hvor revisor i lighed med erhvervet som 

vurderingsmand har ydet rådgivning eller afgivet erklæring, hvor revisor er stævnet.  

 

ØLD af 18. marts 1996, Sag I8, afd. Nr. B-2002-94 

A mod B og revisor C 

Referat af domsafsigelsen: 

A tegnede sammen med B og D aktiekapitalen i aktieselskabet E, der havde til formål at påbegynde 

vin engrosvirksomhed i fortsættelse af en hidtil af B drevet virksomhed. B overdrog samtidig 

aktiver bestående af varelager, driftsmateriel og inventar samt goodwill til E. Overdragelsen skete 

på grundlag af en vurderingsberetning udfærdiget af D’s revisor, C, hvis værdiansættelser blev lagt 

til grund for vederlaget til B. Som følge af afsætningsproblemer, der bl.a. var affødt af, at 

samarbejdet med én af B’s tidligere kunder, der havde tegnet sig for en væsentlig del af B’s 

omsætning, blev bragt til ophør, udviklede E’s virksomhed sig negativt med det resultat, at 

aktiekapital og ansvarlig lånekapital var tabt, da selskabet ophørte i løbet af ca. 3 år. A, der tillige 

havde påtaget sig selvskyldnerkaution for E’s bankgæld, led som følge heraf et betydeligt tab. A 

påstod på forskelligt grundlag B og C dømt til in solidum at betale en erstatning, B under 

anbringende af, at den efter overdragelsesaftalen mellem B og E leverede ydelse var mangelfuld 

som følge af bl.a. for højt ansat goodwill, C under anbringende af, at den udfærdigede 

vurderingsberetning ligeledes var mangelfuld, navnlig for så vidt angik vurderingen af goodwill. 
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C’s vurdering var bl.a. foretaget, uden at der var sket undersøgelse af, om omsætningen med 

kunder, der havde stået for henved 80 % af B’s omsætning kunne fortsætte. 

 

Landsretten frifandt B og C. Retten lagde herved til grund, at der ikke sås at foreligge 

omstændigheder, der kunne begrunde, at overdragelsesaftalen var ugyldig. A havde forud for 

underskrivelsen været bekendt med B’s kunder og leverandører, og dermed grundlaget for E’s 

virksomhed og den risiko, der kunne være forbundet med driften. Det måtte endvidere lægges til 

grund, at den udfærdigede vurderingsberetning alene omfattede tre aktiver, og at det ikke kunne 

anses for godtgjort, at C havde udvist nogen fejl eller forsømmelse i forbindelse med udarbejdelsen 

og derved pådraget sig erstatningsansvar overfor A. 

 

Landsretten siger dermed i denne afgørelse, at det ikke er påvist, at der er årsagssammenhæng 

mellem det tab A har lidt, og den vurderingsberetning, som C har udarbejdet. C har foretaget de 

nødvendige kontroller og har dermed heller ikke udarbejdet vurderingsberetningen i strid med god 

revisorskik. A har forsøgt at godtgøre, at den indskudte goodwill er værdiansat for højt. C har ved 

udarbejdelsen af vurderingsberetningen foretaget en analyse af de enkelte elementer, som kan 

påvirke goodwillen. C har alene ved brug af goodwill cirkulæret kunnet værdiansætte goodwillen til 

kr. 2,8 mio. kr. i stedet for 1.125 mio. kr. Derudover er der taget stilling til en enkelt kundes 

udtræden af samarbejdet. Landsretten finder dermed ikke at revisor C i dette tilfælde har handlet 

ansvarspådragende.  

 

HD af 26/6 2003, 1., 324/2001 

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

(v/adv. Niels Fisch-Thomsen) 

mod 

Vibeke HedvigTidemann 

(v/adv. Niels Schiersing) 

Referat af Højesterets afgørelse: 

Sagsøgeren havde drevet et vikarbureau som personlig virksomhed. Selvom hun opnåede et resultat 

efter afskrivninger og renter på ca. 4 mio. kr. i 1993 og 1,5 mio. kr. året efter, opstod der på grund 
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af private forhold alvorlige likviditetsproblemer. Efter rådgivning fra det sagsøgte revisionsselskab 

blev virksomheden omdannet under anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. 

Sagsøgeren gjorde gældende, at der burde have været rådgivet dels om anvendelse af en 

lånefinansieringsmodel og dels om indskydelse af væsentlige private gældsposter i selskabet, og at 

revisionsselskabet som følge af undladelse heraf var erstatningsansvarlig i forbindelse med fraværet 

af den skatteudskydelse, som anvendelse af disse to modeller efter påstanden kunne have medført. 

Højesteret udtalte, at den pågældende rådgivningsopgave ikke medførte en pligt til at rådgive om 

varianter, der må anses for irrelevante af retlige eller økonomiske årsager. Dette gælder også 

varianter, der omfatter elementer, der ikke har karakter af normale, forretningsmæssige 

dispositioner. Lånemodellen forudsatte omdannelsen udskudt et år og kunne derfor ikke anses for 

gennemførlig, og indskuddet af privat gæld var heller ikke realistisk. Revisionsselskabet blev 

herefter frifundet. 

 

Sagen er tidligere indbragt for Sø- og Handelsretten i dom af 11/7 2001, hvor revisor er idømt 

erstatningsansvar for kr. 400.000. Revisor har dermed anket sagen til Højesteret.  

Der er betydelige forskelle mellem Landsretten og Højesterets afgørelser. Landsretten lægger til 

grund for deres domsafsigelse, at revisor har ydet manglende rådgivning i forbindelse med 

omdannelsen af virksomheden. Revisor har udarbejdet vurderingsberetning og foretaget 

tilstrækkelige kontroller af værdiansættelsen af de indskudte aktiver. Denne sag omhandler derfor 

ikke selve vurderingsberetningen, men revisors manglende rådgivning i denne forbindelse. 

Landsretten mener, at revisor i denne afgørelse skal være meget vidtgående i sin rådgivning til 

kunden. Det er problematisk for Landsretten at vurdere omfanget kundens tab, hvorfor de tilkender 

en mindre erstatning end sagsøger har påklaget.  

 

Højesteret har i modsætning til Landsretten tillagt værdi, at revisor allerede har ydet en tilstrækkelig 

rådgivning. Revisor har ydet rådgivning ud fra almindelige normale betragtninger. Højesteret siger 

også, at rådgivningen ikke nødvendigvis skal indeholde alle mulige modeller. Højesterets afgørelse 

har dermed dannet grundlag for, i hvilket omfang revisor skal yde rådgivning til sine kunder, 

herunder i forbindelse med omdannelsessager, hvor revisor deltager eksempelvis med 

vurderingsberetningens elementer. Højesteret udtaler i dommen, at revisor ikke har pligt til at 

rådgive om irrelevante muligheder eller modeller, som ikke har karakter af normale 
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forretningsmæssige dispositioner. Højesteret mener ikke, at der er grundlag for at fastslå at revisor 

har handlet ansvarspådragende.  

 

 

HD af 12/4 2006, 106/2004 

A mod R 

 

Referat af domsafsigelsen: 

Sagen angik et spørgsmål om rådgiveransvar i anledning af et revisionsselskabs rådgivning i 

forbindelse med omdannelse af sagsøgerens personligt drevne virksomhed til et aktieselskab. 

Sagsøgeren havde på tidspunktet for omdannelsen drevet en speciallægeklinik i ca. et år med en 

omsætning på ca. 4,4 mio. kr. og et overskud på ca. 2,1 mio. kr. Som følge af rådgivningen blev der 

ikke ved overdragelsen til selskabet beregnet goodwill. Sagsøgeren gjorde gældende, at hun burde 

havde været rådgivet om mulighederne for overdragelse af goodwill til selskabet, og at revisoren 

som følge af utilstrækkelig rådgivning var forpligtet at erstatte tabet herved. Det fremgik af en syns- 

og skønserklæring, at ansættelsen af goodwill var usikker, og at den absolutte overgrænse for 

værdien af goodwill i fri handel ville udgøre 2,1 mio. kr. svarende til det realiserede overskud. 

Højesteret lagde vægt på, at det var tvivlsomt, om en overdragelse af goodwill ville have været 

godkendt ved ligningen. Højesteret kunne heller ikke tiltræde, at rådgivningen i forbindelse med 

udbetaling af løn til sagsøgeren og håndtering af hensættelser havde været ansvarspådragende. 

Revisionsselskabet blev i det hele frifundet. 

Sagen har tidligere været indbragt for Østre Landsret ved dom af 1/3 2004. Landsretten har i denne 

sag omstillet grænser for, hvornår goodwill skal med i en omdannelsessag. Som jeg tidligere i 

opgaven har nævnt er det ikke altid muligt at beregne goodwill i mindre personligt drevne 

virksomheder, hvor goodwill ofte afhænger af indehaveren. I forbindelse med sagsfremstillingen 

udtaler en skønsmand, at der er en skattemæssig opgørelsesmetode som i nogle tilfælde kan bruges. 

Denne sag har ikke direkte indflydelse på revisors ansvar i forbindelse med vurderingsberetninger, 

men det ændrer ikke ved, at forudsætningerne for værdiansættelsen af goodwill i denne afgørelse 

kan henføres til værdiansættelsen af goodwill i forbindelse med apportindskud.  

Landsretten udtaler, at revisor burde have foretaget en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der kunne 

være fastsat goodwill i den konkrete sag, samt have forelagt disse overvejelser for kunden. 

Landsretten har foretaget vurderingen med hjælp fra Responsumudvalget, som udtaler at det ville 



Apportindskud, vurderingsberetning og revisors ansvar 

66 

 

være god revisorskik at forelægge kunden relevante overvejelser omkring virksomhedsomdannelse. 

Bevisførelsen i sagsfremstillingen lægger til grund, at revisor ikke har gjort dette, og dermed har 

handlet ansvarspådragende. Landsretten udtalelser omkring goodwill er, at kundens virksomhed 

udførte engangsbehandlinger, og baserer sig på indehaverens ekspertise. På denne baggrund, samt 

udtalelser fra skønsmanden vurderer Landsretten at det er usikkert, hvorvidt der pålideligt kan 

værdiansættes goodwill. Landsretten bemærker dog, at det ikke er påvist, hvilket tab at kunden har 

lidt som følge af, at der ikke var beregnet goodwill. Landsrettens afgørelse siger dermed, at revisor 

har handlet ansvarspådragende, men at der ikke er et påviseligt tab, og revisor frifindes på denne 

baggrund.  

Højesterets afgørelse siger, at uagtet at der er en supplerende skønserklæring må det anses for 

usikkert om skattemyndighederne ville godkende et medtaget goodwillbeløb i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen. Med disse grunde, samt de grunde som Landsretten allerede har opstillet, 

stadfæster Højesteret dommen.  

Denne afgørelse viser, at revisor i alle tilfælde som minimum skal overveje goodwill. 

Udgangspunktet jf. Responsumudvalgets udtalelser skal revisor altid diskutere og rådgive kunden 

om mulige løsninger. Samtidig viser dommen, at det i mange tilfælde med mindre virksomheder 

kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der skal medtages goodwill, men at dette ikke i sig selv er 

nok til ikke at medtage det. Højesteret tillægger det værdi, at SKAT muligvis ikke i det konkrete 

tilfælde ville acceptere en goodwill beregning. Jeg mener derfor, at denne afgørelse viser, at man 

som revisor altid skal overveje om der kan sættes værdi på goodwill. Ifølge Landsrettens afgørelse 

har revisor handlet ansvarspådragende ved ikke at medtage goodwill, men det er ikke bevist at der 

er lidt tab som følge heraf, hvorfor revisor frifindes.  

 

Opsummering 

De ovenstående afgørelser viser eksempler på, hvordan revisor i sin egenskab af vurderingsmand 

eller rådgiver er indklaget for retssystemet. Samtidig viser afgørelserne, at det ikke altid er sikkert, 

at Landsrettens afgørelse stadsfæstes i Højesteret.  

I den første sag bemærker Landsretten, at revisor har foretaget relevante og tilstrækkelige 

undersøgelser, for at kunne udtale sig om den beregnede goodwill. Landsretten påpeger dermed, at 

revisors normale undersøgelser er tilstrækkelige til at underbygge undersøgelsens konklusion. 

Revisor har sågar udvist forsigtighed, eftersom goodwill beregnet efter goodwill cirkulæret kan 
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værdiansættes væsentligt højere. Revisor kan derfor ikke drages til ansvar for at driften i 

virksomheden ikke kan opretholdes.  

Den næste sag er revisor i Landsretten idømt erstatningspligt overfor en kunde, hvor Landsretten 

påpeger, at revisor har ydet mangelfuld rådgivning. Revisor har udarbejdet en vurderingsberetning i 

forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Sagsøger mener ikke, at revisor har foretaget 

tilstrækkelige kontroller af værdiansættelsen af de indskudte aktiver. Denne sag omhandler derfor 

ikke kun selve vurderingsberetningen, men samtidig revisors manglende rådgivning i denne 

forbindelse.  

Landsretten lægger vægt på, at revisor som rådgiver skal være meget vidtgående i sin rådgivning til 

kunden. Kunden har udtrykt, at omdannelsens primære formål er skatteoptimering, hvorfor 

Landsretten mener, at revisor skal overveje samt rådgive om alle muligheder for kunden. 

Landsrettens afgørelse betyder, at revisor har et stort ansvar for at få formidlet sine overvejelser 

overfor kunden. Dette gælder både relevante, samt mindre relevante omdannelsesmuligheder. Det er 

dog problematisk for Landsretten at vurdere omfanget kundens tab, hvorfor de tilkender en mindre 

erstatning end sagsøger har påklaget. 

Sagsøgte revisor anker sagen til Højesteret som frifinder revisor for ansvar. Højesteret udtaler, at 

den pågældende rådgivningsopgave ikke medfører en pligt til at rådgive om varianter, der må anses 

for irrelevante af retlige eller økonomiske årsager. Dette gælder også varianter, der omfatter 

elementer, der ikke har karakter af normale, forretningsmæssige dispositioner. Højesteret er derfor 

direkte uenig med Landsrettens udtalelser. Eftersom Højesteret har større vægt må det anses at være 

Højesterets praksis som kan bruges i andre tilfælde. Højesterets afgørelse viser, at revisor i sin 

egenskab af skatteekspert er ansvarlig for at vurdere kundens behov.  

 

Den sidste afgørelse viser, hvor langt revisor skal gå i vurderingen af goodwill. Denne afgørelse 

viser, at revisor i alle tilfælde som minimum skal overveje goodwill. Som udgangspunkt skal 

revisor altid forelægge mulige og relevante muligheder, hvilket understøttes af 

Responsumudvalgets udtalelser i denne sag, samt Højesterets afgørelse i den forrige sag.  

 

Samtidig viser dommen, at det i mange tilfælde med mindre virksomheder kan være vanskeligt at 

vurdere, hvorvidt der skal medtages goodwill, men at dette ikke i sig selv er nok til ikke at medtage 
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det. Højesteret tillægger det værdi, at SKAT muligvis ikke i det konkrete tilfælde ville acceptere en 

goodwill beregning.  

Jeg mener at denne afgørelse viser, at man som revisor altid skal overveje om der kan sættes værdi 

på goodwill. Selvom det er en virksomhed, hvor indehaveren er den primære årsag til goodwill skal 

det i hver enkelt sag vurderes, om der i den konkrete sag er baggrund for at ansætte en pålidelig 

værdi på goodwill. Landsrettens afgørelse viser, at revisor har handlet ansvarspådragende ved ikke 

at medtage goodwill. I den konkrete sag er der ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at kunden har lidt et 

tab, hvilket friholder revisor for erstatning. Højesteret har stadfæstet Landsrettens afgørelse i denne 

sag. 

 

Delkonklusion 

Jeg har i det ovenstående afsnit redegjort for de områder, hvor revisor kan ifalde ansvar. Revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket afspejles i det ansvar som kan pålægges revisor. Som 

nævnt i det ovenstående kan revisor idømmes 3 former for ansvar. Jeg har valgt ikke at fokusere på 

strafansvaret, eftersom de fleste offentliggjorte afgørelser kun omtaler disciplinæransvar og 

erstatningsansvar.  

For at forstå, hvordan revisor kan ifalde ansvar har jeg i det ovenstående redegjort for, hvor 

grænserne kan gå. Min gennemgang af afgørelser som viser eksempler på, i hvilket omfang revisor 

skal opfylde sit objektive ansvar.  

Indenfor disciplinæransvaret er hovedvægten af afgørelserne omhandlende manglende opfyldelse af 

god revisorskik, jf. de retningslinjer, som jeg i opgaven har redegjort for. Revisornævnet afhandler 

kun sager, hvor en revisor er indklaget for ikke at have udført sin opgave efter klagerens mening. I 

langt de fleste tilfælde er afgørelserne faldet ud til klagerens fordel, og revisor er idømt bødestraf. 

Revisornævnets afgørelser viser dermed nuværende retspraksis for, hvor langt revisor skal gå i 

forbindelse med undersøgelser inden afgivelse af erklæring på en vurderingsberetning. De 

gennemgåede afgørelser viser dermed, at hvis revisor udarbejder en vurderingsberetning efter 

normale revisionsmæssige overvejelser, samt at revisor er i stand til at dokumentere sit arbejde, er 

det i overensstemmelse med god revisorskik, og dermed ikke ansvarspådragende, jf. mit afsnit 

omkring god revisorskik. Derimod viser det modsætningsvis, at hvis revisor har udført normale 

undersøgelser, men ikke er i stand til at dokumentere det, så er det i sig selv ansvarspådragende. 

Samtidig må det anses for at god revisorskik at følge de normale undersøgelser ved en revision af et 
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selskab ved en erklæring på en vurderingsberetning. Dermed må det antages at revisor skal 

overholde god revisorskik i alle facetter af sit arbejde, herunder også i forbindelse med 

apportindskud og vurderingsberetningens konklusion.  

Vores domstole har også i gennem tiden opstillet en praksis for, hvornår revisor kan ifalde 

erstatningsansvar. Den væsentligste årsag til erstatningsansvar er, hvis revisor ikke udviser den 

nødvendige professionalisme i udførelsen af sit job. Domstolene lægger vægt på, at revisor burde 

besidde en faglig kompetence, hvor det må forventes at revisor kan leve op til de forventninger, som 

stilles fra omverdenen. Jeg mener, at domstolenes afgørelser hænger sammen med Revisornævnets 

praksis. I de sager, hvor revisor er gjort erstatningsansvarlige er, hvor revisor åbenlyst har tilsidesat 

normale revisionsmæssige overvejelser. Samtidig skal det bemærkes, at uagtet at revisor har handlet 

ansvarspådragende er ikke ensbetydende med erstatningspligt. Der skal være en direkte 

sammenhæng mellem revisors arbejde og det tab, som kunden har lidt. Samtidig skal det være 

muligt at opgøre et tab, for at revisor gøres erstatningsansvarlig. I en enkelt af de gennemgåede 

sager er revisor fundet skyldig, men er ikke gjort erstatningsansvarlig, som følge af manglende 

bevis for tabets størrelse. Efter min mening kan der ligeledes være en lang række sager, som aldrig 

når domstolenes bord, eftersom revisor skal have en ansvarsforsikring til at afdække sin risiko. 

Dermed kan en række sager klares ved, at revisor erkender sit ansvar og indgår i et forlig inden 

sagen kommer for domstolene.   
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Perspektivering 

Jeg har igennem denne afhandling behandlet forskellige aspekter af revisors arbejde med 

apportindskud og erklæringen på vurderingsberetningen. Jeg synes det er interessant at se på, 

hvorvidt den nuværende praksis er tilstrækkelig.  

Den nuværende praksis har jeg i denne opgave beskrevet og defineret. Revisor udpeges ofte som 

vurderingsmand på baggrund af de faglige kompetencer, og kendskabet til kundens behov. Den 

typiske praksis er, at der kun udpeges én vurderingsmand. Dette betyder, at overfor en 

regnskabslæser er det op til den enkelte vurderingsmands faglighed at vurderingsberetningens 

troværdighed skal vurderes. Eftersom det typisk er en revisor som er udpeget som vurderingsmand 

må det vurderes, hvorvidt revisor reelt besidder de nødvendige kompetencer til at vurdere de 

aktiver, som skal bruges ved et apportindskud.  

Generelt må det siges, at revisors arbejde i forbindelse med revision af regnskaber bygger på mange 

af de samme principper som arbejdet med vurderingsberetningen. Revisorer har gennem deres 

arbejde med almindelig revision oparbejdet en række metoder, hvorpå at man kan sikre sig, at de 

regnskabstal, som man skal erklære sig om er retvisende. Revisorer søger ikke altid at undersøge, 

hvorvidt de enkelte aktiver er værdiansat til en realistisk markedsværdi. En del aktiver, som 

vurderes er værdiansat til den anskaffelsessum, som virksomheden har givet. Denne værdi kan 

kontrolleres til bilag, hvorimod mange aktiver i en vurderingsberetning kan vurderes til 

markedsværdi, hvis der kan findes bevis for denne værdi. Ofte vil revisor i forbindelse med 

værdiansættelse af aktiver i vurderingsberetningen have brug for ekstern bistand fra en fagekspert 

på et givent område. Ud fra denne betragtning kan man godt anlægge den holdning, at der måske 

burde være mere end én vurderingsmand.  

Efter min mening har revisor, i rollen som vurderingsmand, den fordel, at revisor i mange tilfælde 

skal tage stilling til mange forskellige aktiver i forbindelse med det almindelige arbejde med 

revision. I forvejen er revisor i nogen udstrækning vant til at gøre brug af eksperters vurdering, hvor 

dette findes relevant.  

Umiddelbart er der ikke nogen antydning af, at man fra lovgivers side mener, at der skulle være 

brug for ændringer på området for vurderingsmand. Efter min mening er der ikke tendenser til, at 

der skulle være brug for ændringer. Ud fra de domme og afgørelser, som jeg igennem min research 

til denne afhandling har læst igennem er der heller ingen indikationer af, at der skulle være behov 
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for ændringer. I de tilfælde, hvor revisor som vurderingsmand er ifaldet ansvar er det typisk i 

situationer, hvor revisor åbenlyst har tilsidesat almindelige regler. Ofte har revisor handlet i strid 

med god revisorskik eller ikke efterfølgende været i stand til at dokumentere sit arbejde. I de få 

afgørelser, hvor revisor er frikendt er som regel, at revisor har foretaget de nødvendige handlinger, 

men hvor kunden ikke mener at dette er tilfældet. Jeg mener, at ud fra de offentliggjorte domme og 

afgørelser er det en lille del af revisorbestanden som ikke udfører deres job tilfredsstillende. Jeg 

tror, at dette også kan hænge sammen med at kravene til revisors dokumentation samt 

uddannelseskrav gennem de sidste 10 år har ryddet kraftigt ud i branchen. Efter min overbevisning 

er langt de fleste revisorer i dag kompetente og holder et højt fagligt niveau. Jeg mener derfor heller 

ikke, at der skulle være brug for at ændre reglerne omkring vurderingsmænd. Efter min mening må 

revisors underskrift uanset om det er på et regnskab eller en vurderingsberetning udvise den 

nødvendige troværdighed.   
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Konklusion 

Gennem denne afhandling har jeg behandlet områderne apportindskud, vurderingsberetning og 

revisors ansvar. I den forbindelse har jeg opdelt opgaven i 3 dele, hvilket jeg har fundet naturligt at 

gøre. Jeg anser de tre dele interessante emner for mit fremtidige arbejde som revisor. Jeg har taget 

udgangspunkt i min normale hverdag og brugt konkrete eksempler til at belyse de problemstillinger, 

samt faglige udfordringer, som afhandlingen vedrører.  

Jeg har stillet spørgsmålet om hvad et apportindskud er, og hvordan det bruges i praksis. Med 

indførelsen af den nye selskabslov er de gamle regelsæt fra aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven omskrevet og lagt sammen. Dette har dog ikke udvist væsentlige ændringer i 

forhold til apportindskuddet. I Selskabslovens kapital 3 reguleres apportindskud og 

vurderingsberetningen. Apportindskuddet er defineret som indskud af andre værdier end kontanter. 

Dette betyder, at man i princippet kan bruge alle andre aktiver, som man selv besidder til brug for 

apportindskuddet. I praksis ses det typisk, at vores kunder bruger biler, maskiner etc. som indskud i 

et nyt selskab. Apportindskuddet kan ud fra Selskabslovens definition ligeledes være indskud af 

rettigheder, goodwill, inventar etc.  

De typiske situationer, hvor apportindskuddet bruges i praksis er ved indskud i et nyt selskab eller 

ved en kapitalforhøjelse i et bestående selskab. Apportindskuddet kan bruges til at tilvejebringe 

kapitalkravet i det valgte selskab, eller det kan bruges til at styrke egenkapitalen i et eksisterende. I 

forbindelse med en selskabsstiftelse kan det ske, at stifteren efterfølgende ønsker at indskyde 

yderligere aktiver. Dette betegnes som efterfølgende erhvervelser. Selskabsloven åbner muligheden 

for, at stifteren ved at få en vurderingsberetning på det eller de aktiver, som skal indskydes.  

Selskabsloven åbner også muligheden for, at man kan indskyde eksempelvis værdipapirer som 

apportindskud. Dette kan gøres uden brug af vurderingsberetning. I stedet kan selskabets ledelse 

udarbejde en erklæring til brug for dette. I alle andre tilfælde skal et apportindskud være forbundet 

med en vurderingsberetning og eventuelt en åbningsbalance i det nye selskab.  

Dette leder frem til hvad en vurderingsberetning er. Vurderingsberetningen er en erklæring fra den 

udpegede vurderingsmand om, at de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag. 

Vederlaget kan erlægges på flere måder, herunder i aktier/anparter eller kontanter. 

Vurderingsberetningens udformning er ligeledes reguleret i Selskabsloven. Vurderingsberetningen 

har til hensigt at oplyse andre om, hvad der bruges som indskud, samt hvordan de indskudte aktiver 
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er værdiansat. Vurderingsberetningen efterfølges ofte af en åbningsbalance, hvis det er et nystiftet 

selskab.  

Vurderingsberetningen skal underskrives af en udpeget vurderingsmand. Denne vurderingsmand er 

i mange tilfælde en revisor. Revisorer er det naturlige valg eftersom, at revisor har de faglige 

kompetencer og et godt kendskab til kundens forhold. Når revisor er udpeget som vurderingsmand 

er det interessant at se på, hvordan revisorer typisk værdiansætter aktiver og forpligtelser. Jeg har 

gennem denne afhandling redegjort for, hvordan revisor i sit normale arbejde med revision måler 

aktiver og forpligtelser. Det er dog ikke altid, at de målemetoder er tilstrækkelige. Revisor har i 

nogle tilfælde brug for en andens vurdering af de indskudte aktiver. Der kan være tale om 

ejendomme, hvor revisor kan have brug for en ejendomsmæglers lokale kendskab til boligmarkedet, 

samt de lokale værdier. I disse tilfælde kan revisor som vurderingsmand indhente en 

ekspertudtalelse og bruge denne udtalelse i sin vurderingsberetning.  

I de tilfælde hvor revisor er udpeget som vurderingsmand, kan revisor ligeledes ifalde ansvar, hvis 

han ikke udfører sit erhverv tilstrækkeligt. Revisor kan i lighed med sit almindelige ansvar også 

ifalde ansvar som vurderingsmand. Som vurderingsmand har revisor erklæret sig om, at de 

indskudte aktiver mindst svarer til vederlaget. Jeg har gennem en række offentliggjorte afgørelser 

og domme forsøgt at fastslå, hvordan den nuværende retspraksis ser ud.  

I de tilfælde hvor revisor er idømt disciplinærstraf er, hvor revisor har handlet i strid med god 

revisorskik. Begrebet god revisorskik har jeg redegjort for i afhandlingen, men generelt betyder det, 

at revisor skal udføre sit arbejde med samme faglighed og omhu, som det må forventes at en normal 

god revisor også ville gøre i samme situation. Revisor ifalder typisk disciplinæransvar, hvor revisor 

som vurderingsmand ikke har udført tilstrækkelige handlinger og undersøgelser til at underbygge 

sin konklusion på vurderingsberetningen. Samtidig kan revisor ifalde disciplinærstraf, hvis revisors 

undersøgelser og handlinger ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Revisor er normalvis vant til, at 

skulle dokumentere sit arbejde, og dermed er det ikke overraskende at revisor ifalder ansvar, hvis 

man ikke er i stand til at dokumentere sit arbejde i forbindelse med vurderingsberetning. Arbejdet 

med en vurderingsberetning, må ligesom en revisionsopgave være underlagt kvalitetskontrol. 

Revisor kan ligeledes ifalde erstatningsansvar, hvor revisor ikke har udført sit arbejde som det må 

forventes. I de sager, hvor revisor er gjort erstatningsansvarlige er, hvor revisor åbenlyst har 

tilsidesat normale revisionsmæssige overvejelser. Samtidig skal det bemærkes, at uagtet at revisor 
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har handlet ansvarspådragende er ikke ensbetydende med erstatningspligt. Der skal være en direkte 

sammenhæng mellem revisors arbejde og det tab, som kunden har lidt. Samtidig skal det være 

muligt at opgøre et tab, for at revisor gøres erstatningsansvarlig. I en enkelt af de gennemgåede 

sager er revisor fundet skyldig, men er ikke gjort erstatningsansvarlig, som følge af manglende 

bevis for tabets størrelse. Efter min mening kan der ligeledes være en lang række sager, som aldrig 

når domstolenes bord, eftersom revisor skal have en ansvarsforsikring til at afdække sin risiko. 

Dermed kan en række sager klares ved, at revisor erkender sit ansvar og indgår i et forlig inden 

sagen kommer for domstolene. 
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Bilag 

Bilag 1 

 

STIFTELSESDOKUMENT 

for 

[selskabets navn] A/S 

Undertegnede 

[stifters navn] 

[stillingsbetegnelse] 

[stifters adresse] 

[stifters postnummer og by] 

 

erklærer herved dags dato at have oprettet et aktieselskab på grundlag af vedhæftede udkast til vedtægter 

under navnet: 

 

[selskabets navn] A/S 

 

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er som bestyrelse udpeget: 

 

[bestyrelsesmedlems navn] 

[bestyrelsesmedlems adresse] 

[bestyrelsesmedlems postnummer og by] 

 

 

[bestyrelsesmedlems navn] 

[bestyrelsesmedlems adresse] 

[bestyrelsesmedlems postnummer og by] 
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[bestyrelsesmedlems navn] 

[bestyrelsesmedlems adresse] 

[bestyrelsesmedlems postnummer og by] 

 

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er som direktør udpeget: 

[direktørens navn] 

[direktørens adresse] 

[direktørens postnummer og by] 

 

og som revisor i selskabet: 

[revisionsselskabets navn] 

[revisionsselskabets adresse] 

[revisionsselskabets postnummer og by] 

[CVR.nr.] 

 

Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr. [kr.] – skriver kr. [kr.]. 

 

Kapitalen tegnes af [aktietegners navn] med nominelt kr. [kr.]. 

 

Ovennævnte har givet bindende tegningstilsagn, og tegning sker til kurs [kurs]. 

 

Aktierne tegnes ved apportindskud af de i den vedhæftede vurderingsberetning af den [dato], udarbejdet af 

[revisionsselskabets navn] anførte aktiver med en værdi på mindst kr. [kr.]. 

 

Omkostningerne i forbindelse med stiftelsen af selskabet, der afholdes af selskabet, andrager anslået kr. 

[kr.], inklusiv moms, der fordeler sig således: 

 

  

 Omkostninger [kr.] 
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 + 25 pct. moms [kr.] 

 I alt [kr.] 

 

[bynavn], den [dato] 

Som stifter: 

  

[stifters navn] 
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Bilag 2 

VEDTÆGTER 

for 

 [selskabets navn] A/S 

[CVR.nr.] 

A. Selskabets navn og hjemsted 

a. Selskabets navn er [selskabets navn] A/S. 

 

B. Selskabets formål 

a. Selskabets formål er [selskabets formål] 

 

C. Selskabets kapital 

a. Selskabskapitalen udgør DKK [nominelt beløb], - skriver kroner [kr.] 00/100 - 

fordelt i aktier á kr. [kr.]. 

b. En aktie á kr. [nominelt beløb] giver ret til én stemme. 

c. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. 

d. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. 

e. Aktierne er ikke omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver 

overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, men selskabet står i øvrigt ikke inde 

for ægtheden af noteret transport eller påtegning. 

f. Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde 

oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt aktionær, samt størrelsen af den 

enkeltes aktie. Aktionærerne har ret til at se ejerbogen. 

g. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. 

h. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er 

omsætningspapirer, til enhver tid gældende lovregler. 

 

D. Generalforsamlingen 

a. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. 

b. Selskabets generalforsamling afholdes i [kommune]. 
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c. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsperiodens 

afslutning. 

d. Indkaldelse skal ske med højest 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev 

til de i selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. 

e. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt som bilag eventuelle 

forslag fra aktionærerne. 

f. Forslag fra aktionærer må, for at blive behandlet, være indgivet til 

bestyrelsesformanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

g. 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn til 

aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for 

generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige 

årsregnskab forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og 

bestyrelsen. 

h. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes på selskabets kontor i 

hjemstedskommunen eller andetsteds efter samtlige aktionærers beslutning, og skal 

indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til de i 

selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. 

i. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens, revisors eller en 

generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af et så stort antal 

aktionærer, som er ejere af fem procent af selskabskapitalen, hvilket forlangende 

skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. 

j. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 7 dage efter, at forlangendet derom 

skriftligt er meddelt bestyrelsens formand. 

k. Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til 

ende på et møde, fortsættes generalforsamlingen inden 14 dage derefter. Om stedet 

og tiden for den fastsatte generalforsamling meddeles der aktionærerne underretning 

ved anbefalet brev med et varsel af mindst 8 dage. 

l. Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan 

stemmeret ikke udøves før noteringen i selskabets ejerbogen eller erhververen har 

anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.. 

m. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. 
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n. (vil ikke være gyldigt som almindelig regel). Fuldmagt til selskabets ledelse skal dog 

gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden og kan 

ikke gives for længere tid end 12 måneder. 

o. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen 

valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og 

stemmeafgivningen. Forkastes det af bestyrelsen foreslåede dirigentemne, vælges 

dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. 

p. På den ordinære generalforsamling skal afgørelse træffes om: 

i. Valg af dirigent. 

ii. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

iii. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til 

godkendelse. 

iv. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport. 

v. Valg af bestyrelse. 

vi. Valg af revisor. 

vii. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. 

 

q. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflerhed, med 

mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller denne vedtægt. 

r. Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt måtte 

vælge en anden afstemningsmåde. 

s. Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil 

af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 

E. Bestyrelse og direktion 

a. Bestyrelsen består af 3-7 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der ikke 

behøver at være aktionærer. 

b. Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

c. Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 

uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt 

bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for 
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så vidt den uanset et medlems udtræden er beslutningsdygtig, udskyde spørgsmålet 

om valg af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling. 

d. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. 

e. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Selskabets direktør 

kan være medlem af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke 

være direktører i selskabet. 

f. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der 

foreligger begæring fra et medlem eller en direktør. 

g. En direktør har - selv om han ikke er medlem af bestyrelsen - ret til at være til stede 

og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde 

træffer anden bestemmelse. 

h. Til gyldighed af et bestyrelsesmøde udkræves et flertal af bestyrelsens medlemmer 

og mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. 

i. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

j. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af 

samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en 

direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening 

indført i protokollen. 

F. Tegningsregel 

a. [Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den 

samlede bestyrelse.] 

G. Udbytte 

a. Bestyrelsen bemyndiges til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til 

selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets 

aflæggelse af første årsrapport. 

H. Regnskabsår 

a. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil [dato] 

b. Selskabets regnskabsår løber fra [startdato] til [slutdato] 

I. Revision og regnskab 

a. Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt 

statsautoriseret eller registreret revisor 
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b. Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under 

foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 

Således vedtaget den [underskriftsdato] 

Som dirigent: 

   

[dirigentens navn] 

 

 

 


