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Kapitel 1 - Indledning 
 

 

1.1 Executive summary 
 

Bankruptcy is a common phenomenon in the business community. Failure of the company affects 
all stakeholders, emphasizing the importance of how to deal with the situation and the subsequent 
outcome. In April 2011 a procedure named reconstruction was introduced in The Danish Bankrupt-
cy law to increase the possibility that insolvent, but still viable, companies could avoid immediate 
bankruptcy. 

This legislation involves a number of new elements including requirements for the content of the 
preparation of certain reconstruction material, and the requirement to make use of a reconstruction 
team consisting of an accounting expert as well as at least one reconstructor. Another important 
aspect is the stringent criteria to act as an accounting expert. For example, the accounting expert 
cannot be employed as an auditor for the company for a period of two years before and two years 
after the reconstruction has occurred.  

The purpose of this thesis is to investigate the applicable law with a special attention to the role and 
tasks performed by the accounting expert in the reconstruction of insolvent and distressed compa-
nies.  

The thesis starts with an examination of the current legislation. Then, to shape the foundation for 
the analysis, the major elements in the process of reconstruction are discussed in detail. The most 
important parts for the accounting expert in the reconstructing process are the appointment of the 
reconstruction team as well as the preparation of the proposal for the reconstruction plan and the re-
construction suggestion. The two latter are prepared in collaboration with the reconstructor but the 
accounting expert also has responsibilities that are completed on an individual basis, namely to 
point out insufficiencies in the debtor’s last annual report and to make an assessment of the debtor’s 
assets. Areas of the reconstruction process that are not essential to the accounting expert are also re-
viewed in order to acquire a broader representation of the topic.  

Finally, the thesis expands on the problematic issues regarding the guidelines of the work perfor-
med by the accounting expert. The discussion draws on the guiding principles set out for auditors. It 
is evident to draw on the knowledge and theory used by auditors, since The Danish Bankruptcy Act 
does not precisely indicate the underlining actions on the subject of the accounting expert’s duties. 
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1.2 Motivation 
 

Genstand for behandling er den regnskabskyndige tillidsmands opgaver i relation til rekonstruktion 
af insolvente virksomheder. 

Rekonstruktion er en måde hvorpå en virksomhed i krise, kan undgå konkurs. Et succesfuldt rekon-
struktionsforløb er kendetegnet ved, at rekonstruktionsteamet har udarbejdet ”et rigtigt billede af 
virksomhedens grundlæggende levedygtighed”.1 Derfor er det vigtigt, at tillidsmanden, sammen 
med de øvrige aktører i øvrigt, har en objektiv tilgang til hvad rekonstruktionen fører til. 

Med den af 25. juni 2010 af Folketinget vedtagne lov nr. 718, der hviler på betænkning nr. 1512 
afgivet af Konkursrådet i 2009, blev der i Danmark indført nye regler for rekonstruktion af insol-
vente virksomheder. Som noget nyt er det obligatorisk, at en tillidsmand er tilknyttet. Baggrunden 
for indførelsen af reglerne, der trådte i kraft d. 1. april 2011, var at forbedre muligheden for videre-
førelse af imidlertid insolvente, men levedygtige virksomheder, og således skaber reglerne et alter-
nativ til konkurs.2  

Ændringen i loven har medført et skift fra en tostrenget proces til en enstrenget proces.3 Ved to-
strenget forstås, at det før var muligt at foretage enten en tvangsakkord eller betalingsstandsning. I 
dag er det kun muligt at foretage en enkelt type sag - rekonstruktion. Der er siden kommet justerin-
ger af loven med hensyn til konkurskarantæne, der bygger på betænkning nr. 1525 afgivet af Kon-
kursrådet i 2011.4 

Selvom forløbet og opgaverne er fastlagt på forhånd, er der også frihedsgrader for tillidsmanden. 
Det skyldes, at konkursloven ikke giver konkrete arbejdshandlinger, som gælder i en revisors øvrige 
virke.5 ”I loven foreskrives kun, hvad der skal sendes til fordringshaverne”.6 Det er op til tillids-
manden selv at vurdere, hvilke handlinger, der er nødvendige at udføre i den konkrete situation.  
 

1.3 Problemformulering 
 

Spørgsmålet i problemformuleringen formuleres således: 
 

                                                
1 Heiberg, 2014, s. 239 
2 Heiberg, 2014, s. 7, 10, 118 og 199 og Eyben, 2013, s. 362 og Petersen, 2013, s. 84 og 134 og Heiberg, 2010, s. 9 og U.2010B.401, s. 1 og 
betænkning nr. 1512, 2009, s. 25, 27 og 55 
3 Ørgaard, 2014, s. 15 og Eyben, 2013, s. 362 og Petersen, 2013, s. 84 og Heiberg, 2010, s. 9 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 157 
4 Heiberg, 2014, s. 22 og betænkning nr. 1525, 2011, s. 9 
5 Betegnelsen ”revisor” benyttes gennem fremstillingen om en person med beskikkelse som statsautoriseret revisor. 
6 Heiberg, 2014, side 203  
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Hvad er den regnskabskyndige tillidsmands opgaver, hvilke retlige problemstillinger støder denne 
på undervejs, og hvordan løses disse ved rekonstruktion af insolvente virksomheder? 

 
1.4 Afgrænsning 
 

En insolvent og likviditetssvag skyldner har tre muligheder: (1) udenretlig rekonstruktion, (2) kon-
kurs, eller (3) indenretlig rekonstruktion. Fremstillingen fokuserer på den indenretlige rekonstrukti-
on, selvom det ved etableringen af en indenretlig rekonstruktion ikke kan hindres, at der gennemfø-
res en udenretlig rekonstruktion.7  

Ved den udenretlige rekonstruktion kan parterne i praksis selv arrangere, hvad der sker inden for de 
aftaleretlige rammer. Den udenretlige rekonstruktion går også under betegnelsen ”frivillig ord-
ning”, og er i lighed med konkurs ikke behandlet, selvom rekonstruktionsbehandlingen når som 
helst i forløbet kan overgå til såvel en udenretlig rekonstruktion eller til en konkursbehandling. 

Med til afgrænsning hører også valget af belyst problemstilling.8 Emnet rekonstruktion rummer fle-
re problemstillinger, og i denne fremstilling behandles tillidsmanden. Ved behandling af tillidsman-
den er det nødvendigt også at komme ind på rekonstruktør, fordi deres arbejde lapper ind over hin-
anden. Rekonstruktion bevæger sig på et område, hvor der både er juridiske og regnskabsmæssige 
problemstillinger. Da centrum i denne fremstilling er på tillidsmandens opgaver, er der fokuseret på 
de regnskabsmæssige problemstillinger, selvom rekonstruktøren i teorien kan sætte tillidsmanden til 
at udføre alle opgaverne.  

Ideelt set komplementerer tillidsmanden og rekonstruktøren hinandens arbejde ved, at tillidsmanden 
får de opgaver, der har med regnskab at gøre, mens rekonstruktøren vil udføre opgaverne inden for 
jura, som fx gensidigt bebyrdende aftaler eller klassifikation af de fordringer, der er omfattet af 
tvangsakkord, samt dem, der helt bortfalder efter konkursloven9 § 10 a, stk. 2, nr. 1 - 4. Dette bety-
der dog ikke, at tillidsmanden ikke også kan komme til at berøre de juridiske aspekter. De områder, 
hvor det er vurderet åbenlyst, at tillidsmanden kommer ind i billedet, er taget med i fremstillingen. 
Dermed er andre områder valgt fra, selvom disse indirekte har indflydelse på tillidsmandens arbej-
de.  
 

1.5 Metode 
 

                                                
7 Heiberg, 2014, s. 177 og Petersen, 2013, s. 139 og Paulsen, 2011, s. 155 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 25, 63 og 79 
8 Riis, 2013, s. 190 - 191 
9 LBKG 2014-06-1 nr. 11, den nye konkurslov, fremover benævnt KL 
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Som en akademisk-juridisk fremstilling er en analyse af retskilder og bestemmelser på området den 
vigtigste måde at komme frem til, hvad gældende ret er. For at klarlægge tillidsmandens rolle og 
opgaver ved rekonstruktion, for på den måde at danne grundlag for besvarelse af problemformule-
ringen, er den retsdogmatiske metode benyttet. Denne metode er en beskrivelse, fortolkning og sy-
stematisering af gældende retsregler i fokus for på den måde at løse juridiske problemstillinger.10  

En retsdogmatisk fremstilling er et udtryk for en skabende proces. Dette gør sig også gældende, 
selvom den ikke frembringer noget nyt.11 Metoden benyttes derfor ved en systematisk og analytisk 
gennemgang af de retskilder, som en dommer beslutter ud fra i en given sag. Når der i den juridiske 
litteratur er fortolkninger og analyser af loven, der er modstridende, er disse argumenter afvejet 
over for hinanden. På den måde har mine egne argumenter spillet ind og bidraget til grundlaget for 
min konklusion, hvad enten denne er i overensstemmelse med litteraturen eller ej. Målet er at finde 
ud af, i hvilken retning retskilderne peger. 
 

1.6 Kildekritik 
 

Den gældende konkurslov, der er den primære anvendte retskilde, anses for at være troværdig, idet 
der er tale om førstehåndsdata. Lovens forarbejder i form af betænkningen til konkursloven er i 
fremstillingen også benyttet. Den sekundære litteratur er artikler og retslitteraturen. 

Udover selve loven - dvs. gældende ret - er følgende to værker benyttet som primær informations-
kilde: (1) 12. udgave af ”Konkursloven med kommentarer” fra 2013 af Petersen m.fl., samt (2) 4. 
udgave af ”Rekonstruktionsret” fra 2014 af Heiberg m.fl. Disse værker anses for at være troværdi-
ge, fordi de er skrevet af revisorer og advokater med erfaring som tillidsmand og rekonstruktør. Der 
er risiko for subjektivitet i litteraturen, hvilket er imødegået ved en kritisk vurdering. 

Endvidere er andre værker benyttet, dog i mindre grad. Her tænkes først og fremmest på ”Rekon-
struktion – Teori og Praksis” af Bang-Pedersen, m.fl., samt ”Insolvensret – Rekonstruktion” af 
Paulsen. Disse værker er udgivet i 2011, dvs. før omfanget af rekonstruktion har kunnet sætte sig. 
Derfor indeholder disse færre praktiske problemstillinger og eksempler omkring rekonstruktion. 

De nævnte 4 værker anses for både at have en høj grad af validitet, fordi den beskrevne teori har 
gyldighed og relevans i forhold til fremstillingens problemstilling. Derudover har værkerne en høj 
grad af pålidelighed ud fra den betragtning, at de på en pålidelig måde, dvs. direkte ud fra loven be-
skriver, hvordan den forstås.12 

                                                
10 Riis, 2013, s. 271-272, 278 og 280 og Nielsen, 2011, s. 28  
11 Blume, 2011, s. 66 
12 Andersen, 2008, s. 83-84 
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Yderligere er der benyttet anden litteratur, der behandler emnet mere perifert, fx ”Konkursret” af 
Ørgaard og ”Fordringshaverforfølgning – Materiel foged- og konkursret” af Eyben. Fordelen ved 
disse værker er, at rekonstruktion behandles i et fugleperspektiv, hvilket har givet overblikket hen-
holdsvis fra et konkursperspektiv og et fordringshaverperspektiv.  

Artiklerne fra tidsskriftet ”Revision & Regnskabsvæsen” er brugt i diskussionen for at belyse for-
skellige synspunkter på tillidsmandens opgaver under rekonstruktionen. Artiklerne har den fordel, 
at de går specifikt langt ned i et enkelt emne. Derfor er artiklerne velegnede til detailspørgsmålene i 
problemformuleringen. På den anden side står lærefremstillingerne, der i højere grad forholder sig 
generelt til et emne, men til gengæld også kommer rundt i en bredere forstand. 

Det er tilstræbt at benytte den nyeste faglitteratur inden for området. Dette dog med undtagelse af 
fremstillingen ”Rekonstruktion af nødlidende virksomheder” af Ole Borch, der er fra 2001. Selvom 
loven har ændret sig, er der ligheder mellem den måde tingene gøres på i dag og den måde tingene 
blev gjort på i 2001. I bund og grund drejer sig om at få kreditorer til at eftergive gæld. Hvor den 
tidligere konkurslov var fokuseret på at få skyldneren solvent, således at virksomheden kunne dri-
ves videre, er den nye konkurslov mere fokuseret på virksomhedens overlevelse, for på den måde at 
bevare arbejdspladser i Danmark. Skyldneren er dermed ikke i samme grad i fokus længere.  

Det forudsættes, at almindelige forekommende begreber inden for selskabsret samt revision og 
regnskab er læser bekendt. 
 

1.7 Struktur 
 

På et overordnet plan beskriver fremstillingen indledningsvist gældende ret og tillidsmandens place-
ring i rekonstruktionsforløbet. Derefter er fokus på tillidsmandens opgaver. Til sidst er lovændrin-
gerne og revisors erklæringsmuligheder behandlet. Figur 1.8 viser målet med hvert kapitel.  
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Kapitel 2 – Rekonstruktionsforløbet 
 

 

2.1 Indledning 
 

I dette kapitel er indholdet i en rekonstruktion gennemgået i afsnit 2.2. Herefter behandles i afsnit 
2.3, hvad der skal til, samt hvilke betingelser, der skal opfyldes, for at indledningen af en rekon-
struktionsbehandling kan igangsættes. Tidsforløbet med dertilhørende møder og materiale er berørt 
i afsnittene 2.4 – 2.6. Derefter er retsvirkninger og gennemførelse af rekonstruktion gennemgået i 
henholdsvis afsnit 2.7 og afsnit 2.8. I afsnittene 2.9 og 2.10 er rekonstruktionens virkninger og re-
konstruktionsbehandlingens ophør skitseret.  
 

2.2 Indholdet i en rekonstruktion 
 

Reglerne om rekonstruktion finder anvendelse, såfremt KL § 10 er opfyldt. Denne bestemmelses nr. 
1 - 2 fastslår, at en rekonstruktion indeholder elementer fra mindst én af følgende: (1) tvangsakkord, 
eller (2) virksomhedsoverdragelse.13 Der kan godt være tale om, at rekonstruktion indeholder begge 
bestanddele. Men betydningen er ikke, at en rekonstruktion ikke samtidigt kan indeholde elementer 
fra eksempelvis en kapitalnedsættelse, en kapitalforhøjelse, en udskiftning af ledelsen eller andet.14  

Der er tale om en rekonstruktion, når blot elementer fra en af de to typer af rekonstruktion, dvs. en-
ten tvangsakkord og/eller elementer fra en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, er til stede. 
Med delvis virksomhedsoverdragelse menes fx overdragelse af en afdeling eller en sektor i virk-
somheden med salg til ét marked. En rekonstruktion, der udelukkende udgør en virksomhedsover-
dragelse, medfører ikke, at gælden frigøres, hvilket der er taget højde for i KL § 15, stk. 3, hvor 
skyldnerens bo tages under konkursbegæring.15 Det er yderligere anført, at dersom virksomheds-
overdragelse medfører, at skyldneren erklæres solvent, da anvendes bestemmelserne i KL § 15, stk. 
3 ikke. Se i øvrigt afsnit 4.4.1 for mulige rekonstruktionsmodeller. 
 

2.2.1 Tvangsakkord 
 

                                                
13 Heiberg, 2014, s. 81 og 117-118 og 120 og Eyben, 2013, s. 362 og Petersen, 2013, s. 145 og Bang-Pedersen, 2011, s. 95 og 485 og Paulsen, 2011, 
s. 155 og Heiberg, 2010, s. 15 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 248  
14 Heiberg, 2014, s. 117 og Bang-Pedersen, 2011, s. 523 og Heiberg, 2010, s. 15 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 392 
15 Heiberg, 2014, s. 118 og 137 og Eyben, 2013, s. 370 og 389 og Petersen, 2013, s. 311 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 204 og 363  
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Tvangsakkord indeholder ifølge KL § 10 a, stk. 1 mindst ét af følgende elementer, og i praksis ses 
det ofte, at de to kombineres på kryds og på tværs: (1) en procentvis nedsættelse eller et bortfald af 
fordringerne mod skyldneren, eller (2) udsættelse af betaling mod skyldneren, hvilket i øvrigt bærer 
navnet moratorium.16 

Ved gældsnedsættelse angives en nøjagtig procentdel, med hvilken akkorden nedsættes.17 Virksom-
hedens gæld akkorderes efter KL 10 ligeligt mellem fordringshaverne, medmindre en eller flere 
samtykker til at få en mindre gunstig behandling i henhold til lighedsprincippet.18 Det kræver sam-
tykke fra alle de øvrige fordringshavere, hvis én fordringshaver behandles mere fordelagtigt. 

At fordringshaverne som udgangspunkt behandles ligeligt, kan være årsag til at visse kreditorer 
vælger at få foretaget en indenretlig rekonstruktion frem for en udenretlig, for at være sikker på en 
ligelig fordeling. Dette kan være hensigtsmæssigt for de mindre fordringshavere, der, hvis ligheds-
princippet ikke eksisterede, ser sig overrumplet af de større fordringshavere.  
 

2.2.2 Virksomhedsoverdragelse 
 

Ligesom tvangsakkord kan virksomhedsoverdragelse være et element i en rekonstruktion. Virksom-
hedsoverdragelse kan efter KL § 10 b gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens igangværende 
virksomhed eller en del heraf, der bevarer sin identitet. Derover er det i KL § 10 b nævnt, at den del 
af virksomheden, der overdrages, skal være en økonomisk enhed organiseret med henblik på udø-
velse af økonomisk aktivitet. Dette må forstås således, at den del af virksomheden der overdrages, 
eksempelvis kan være varetagelse af salget til et marked, som er svært at sælge til.19  

Som økonomisk enhed må der ligge til grund, at der eksempelvis kan være tale om et datterselskab 
organiseret som et I/S, A/S eller et ApS. Bestemmelsen om virksomhedsoverdragelse går i tråd 
med, at formålet med de nye regler er, at den levedygtige del af virksomheden videreføres. Dermed 
overdrages den usunde del af virksomheden til fordel for den sunde og levedygtige del, der netop 
overlever, fordi den har skilt sig af med sin usunde del.  
 

2.3 Rekonstruktionsbegæringen 
 

                                                
16 Heiberg, 2014, s. 117 og Eyben, 2013, s. 363 – 364, og 387 Petersen, 2013, s. 147 og Paulsen, 2011, s. 163 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 30 
17 Heiberg, 2014, s. 121 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 30 
18 Heiberg, 2014, s. 132 og Paulsen, 2011, s. 163 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 31 
19 Petersen, 2013, s. 155 og Paulsen, 2011, s. 192 og U.2010B.401, s. 1 
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For at Skifteretten kan tage en skyldner under behandling, skal fire krav være opfyldt. Der skal ind-
gives en begæring til Skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden har driftssted,20 skyldneren 
skal være insolvent, hvis det er en fordringshaver, der indgiver begæringen, skal denne have en ret-
lig interesse i rekonstruktionen, og til sidst skal rekvirenten stille sikkerhed for omkostningerne ved 
en eventuel konkursbehandling. 

Supplerende oplysninger ved begæringen kan efter KL § 8 indsendes senere, dog i almindelighed 
ikke ud over én uge.21 Begæringen kan komme fra to sider; enten fra skyldneren selv eller ved be-
gæring fra fordringshaver, jf. KL § 11, stk. 1.22  

At yderligere formkrav til rekonstruktionsbegæringen er at den skal være skriftlig med angivelse af 
skyldnerens fulde navn, CVR – nr., adresse på forretningsstedet, type af virksomhed osv., hvilket 
følger af KL § 7.23 Hvis skyldneren samtykker i rekonstruktionsbegæringen, indledes rekonstrukti-
onsbehandling straks efter KL § 11, stk. 4. Der forekommer derfor ikke en prøvelse af, om skyldne-
ren er insolvent.24 Krav til skyldnerens samtykke er dog, at det er klart og utvetydigt formuleret.25  

Hvis tilfældet er, at rekonstruktionsbehandling indledes uden samtykke fra skyldneren, bestemmer 
Skifteretten, at rekonstruktøren overtager ledelsen efter KL § 11 a, stk. 3.26 Dette er uddybet i afsnit 
3.5. Skyldneren overgår automatisk til konkursbehandling, såfremt skyldneren, der er en fysisk per-
son, ikke samtykker i rekonstruktionsbehandlingen. Hvis skyldneren er et selskab, er det ikke et 
krav, at bestyrelse godkender indledning til rekonstruktionsbehandling efter KL § 11, stk. 5.27 

De fire krav gælder for alle typer af virksomheder med en enkelt undtagelse. Er der tale om en fi-
nansiel virksomhed, er det ligeledes en mulighed, at Finanstilsynet indgiver en begæring om rekon-
struktion.28 Med i Finanstilsynets overvejelser før en eventuel rekonstruktionsbegæring er indsky-
dernes interesser, jf. lov om finansiel virksomhed § 238, stk. 1 - 2.29 Endelig bør det nævnes, at 
Skifteretten også har muligheden, hvis der fra Erhvervsstyrelsen er begæret en tvangsopløsning.30 

Er skyldnerens samtykke ikke utvetydigt, skal Skifteretten følge fremgangsmåden, som om skyld-
nerens samtykke ikke forelå.31 Sker indledning til rekonstruktionsbehandling på begæring af skyld-

                                                
20 Bang-Pedersen, 2011, s. 75 
21 Petersen, 2013, s. 124 
22 Heiberg, 2014, s. 29 og Petersen, 2013, s. 161 og Heiberg, 2010, s. 10 og U.2010B.401, s. 1 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 69 
23 Heiberg, 2014, s. 33-34 og Petersen, 2013, s. 122 – 123 og Bang-Pedersen, 2011, s. 76  
24 Heiberg, 2014, s. 35 og Eyben, 2013, s. 365 og Petersen, 2013, s. 163 og Bang-Pedersen, 2011, s. 73 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 77 
25 Petersen, 2013, s. 251 og Bang-Pedersen, 2011, s. 88 
26 Heiberg, 2014, s. 67 og Bang-Pedersen, 2013, s. 70 – 71 og Eyben, 2013, s. 365 og Petersen, 2013, s. 172 – 173 og Heiberg, 2010, s. 21 og 
betænkning, nr. 1512, 2009, s. 27 og 147 - 149  
27 Heiberg, 2014, s. 35 og Petersen, 2013, s. 160 
28 Bang-Pedersen, 2011, s. 71 
29 LBKG 2013-02-07 fremover benævnt ”lov om finansiel virksomhed” 
30 Bang-Pedersen, 2011, s. 98 
31 Heiberg, 2014, s. 32 og Eyben, 2013, s. 365 og Bang-Pedersen, 2011, s. 88 
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neren eller med skyldnerens samtykke, er det ikke nødvendigt at stille sikkerhed for de omkostnin-
ger, der er forbundet med rekonstruktionsbehandlingen.  

Sker indledning af rekonstruktionsbehandling på foranledning fra skyldneren selv, er der yderligere 
krav, der skal være opfyldt, før denne er gældende. Der gælder efter KL § 11, stk. 1 og KL § 22, 
stk. 1, at der skal vedlægges en opgørelse over aktiver og passiver samt en liste over virksomhedens 
fordringshavere. For at kunne opfylde dette, må skyldneren sørge for, at virksomhedens bogholderi 
er opdateret. Er dette ikke muligt, vil en udskrift af virksomhedens råbalance sammen med seneste 
årsregnskab, halvårsregnskab eller statusoversigt være tilstrækkeligt.32 Dette accepteres i praksis, da 
det er nødvendigt, hurtigt at etablere en fristdag efter KL § 1.33 

Begæringen skal yderligere efter KL § 11, stk. 2, indeholde et forslag til tillidsmand og rekonstruk-
tør, som Skifteretten tager stilling til. Ved deres afgørelse gør Skifteretten op i, om kandidaten kan 
opnå fordringshavernes tillid.34 Det må antages, at Skifteretten ved denne bedømmelse undersøger 
tillidsmandens erfaringer med rekonstruktion, samt om tillidsmanden tidligere har opnået fordrings-
havernes tillid. Uden beskikkelse af en tillidsmand kan rekonstruktionen ikke fortsætte.35  
 

2.3.1 Insolvens 
 

Jf. KL § 11, stk. 1 og KL § 17, stk. 2 skal skyldneren være insolvent. Præcis hvem, der kan være en 
skyldner i konkursretlig forstand, må forstås således, at der skal være tale om en fysisk person eller 
en juridisk person, der kan forpligte i retsforhold, dvs. typisk aktie- og anpartsselskaber.36  

Insolvens hos skyldneren er til stede, såfremt denne ”ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhån-
den som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigået”, jf. KL 
§ 17, stk. 2. Dette betyder, at der skal være to krav opfyldt, dels skal betalingsdygtighed ikke anta-
ges forbigående, og dels skal skyldneren ikke kunne opfylde sine forpligtelser. Det er således ikke 
tilstrækkeligt, at alene ét af de to krav er opfyldt.37 

Det antages i almindelighed, at der forekommer insolvens, hvis jf. KL § 18, nr. 1 - 4: (1) ”Skyldne-
ren erkender at være insolvent”, (2) ”Skyldneren er under rekonstruktionsbehandling”, (3) ”Skyld-
neren har standset sine betalinger”, eller (4) ”der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før 
Skifterettens modtagelse af konkursbegæringen ikke har kunnet opnås dækning hos skyldneren”. 

                                                
32 Heiberg, 2014, s. 35 og Petersen, 2013, s. 347 og Bang-Pedersen, 2011, s. 77 og 79 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 115 og Paulsen, 2011, s. 249 
33 Heiberg, 2014, s. 27 og Eyben, 2013, s. 364 og Petersen, 2013, s. 92 
34 Bang-Pedersen, 2011, s. 148 
35 Heiberg, 2014, s. 24 og Petersen, 2013, s. 161 og Paulsen, 2011, s. 239 og Heiberg, 2010, s. 54  
36 Heiberg, 2014, s. 31 og Ørgaard, 2014, s. 23 – 24 og Petersen, 2013, s. 161 og Bang-Pedersen, 2011, s. 72 og Heiberg, 2010, s. 17 og betænkning 
nr. 1512, 2009, s. 144 
37 Petersen, 2013, s. 323 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 68 
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Sidstnævnte bestemmelse kaldes også for formodningsreglen, hvilket må antages kun at have rele-
vans, såfremt fordringshaver indgiver begæringen. I sidste ende er det Skifteretten, der vurderer, om 
skyldneren er insolvent.38 
 

2.3.2 Sikkerhedsstillelse  
 

For at Skifteretten kan tage skyldneren under rekonstruktionsbehandling, gælder det yderligere, at 
rekvirenten stiller sikkerhed for omkostninger forbundet med en konkursbehandling, såfremt skyld-
nerens egne midler ikke dækker omkostninger til rekonstruktøren og tillidsmanden, jf. KL § 11 a, 
stk. 4.39 Sikkerhedens størrelse fastlægges efter KL § 27. Indledningsvist må tillidsmanden vurdere, 
om tillidsmandshonoraret kan dækkes af skyldnerens midler.  

Det sidste krav er, at rekvirenten skal stille sikkerhed for de omkostninger, der er ved en eventuel 
konkursbehandling, der måtte komme på banen efter rekonstruktionsbehandling er afsluttet, hvilket 
følger af KL § 11, stk. 4.  

Desuden kan Skifteretten bestemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed, enten i form af at der 
ikke er stillet sikkerhed efter KL § 11 a, stk. 4, eller ved, at denne sikkerhed efter rekonstruktørens 
og/eller tillidsmandens opfattelse skal forhøjes, jf. KL § 11 a, stk. 5. Undtagelsesvist kan Skifteret-
ten bestemme, at statskassen indestår for omkostningerne, men kun såfremt skyldnerens egne mid-
ler og en eventuel sikkerhedsstillelse ikke dækker de eventuelle omkostninger, jf. KL § 11 a, stk. 
6.40 
 

2.4 Tidsforløbet 
 

Efter Skifterettens godkendelse af begæringen jf. KL § 11, stk. 1. kan rekonstruktionen påbegynde 
på dag 1, som er illustreret i figur 2.4. En uge efter er frist for udsendelse af meddelelse om rekon-
struktionsbehandling til samtlige kendte fordringshavere og Skifteretten samt indkaldelse til første 
fordringshavermøde i Skifteretten, jf. KL § 11 b, stk. 1. 

Indledningsvist skal der udarbejdes et forslag til rekonstruktionsplanen.41 Materialet, der danner 
grundlag for rekonstruktionsplanen, skal senest én uge før fordringshavermødets afholdelse, af re-

                                                
38 Heiberg, 2014, s. 33 - 34 og Eyben, 2013, s. 365 og Petersen, 2013, s. 338 og Bang-Pedersen, 2011, s. 73 og Seehausen, 2011, s. 247 og 
betænkning nr. 1512, 2009, s. 323 
39 Heiberg, 2014, s. 38 og Eyben, 2013, s. 367 og Petersen, 2013, s. 173 og Bang-Pedersen, 2011, s. 103 – 104 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 101 
40 Heiberg, 2014, s. 37 og Bang-Pedersen, 2013, s. 102 og Eyben, 2013, s. 366 og Petersen, 2013, s. 176 og Bang-Pedersen, 2011, s. 111 og Heiberg, 
2010, s. 52 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 101 
41 Heiberg, 2014, s. 208 og Bang-Pedersen, 2011, s. 486 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 126. Fremover benævnes forslaget til 
rekonstruktionsplanen også som blot ”planen” 
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konstruktøren være tilsendt samtlige kendte fordringshavere samt Skifteretten, jf. KL § 11 c, stk. 1. 
Til dette får rekonstruktøren hjælp fra tillidsmanden.42  

Efter Skifterettens beskikkelse af rekonstruktøren og tillidsmanden fastsættes et tidspunkt inden for 
4 uger, hvorpå fordringshaverne skal holde møde, jf. det første fordringshavermøde, jf. KL § 11 a, 
stk. 2. På dette møde drøftes forslaget til rekonstruktionsplanen, som skal stadfæstes ved flertal i 
form af en afstemning på fordringshavermødet, der holdes inden for 3 uger, jf. KL § 11 e.43 Det føl-
ger af KL § 11 e, stk. 2, at rekonstruktionsplanen kan forkastes, hvis det flertal, der stemmer imod 
rekonstruktionsplanen udgør mindst 25 % af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation på 
dette møde kunne stemme.44 

 
 

 

 
 

Udebliver tillidsmanden fra mødet, er der ikke anført konsekvenser. Enten kan rekonstruktion ophø-
re efter KL § 13 c, stk. 2., eller også vil et nyt møde blive foreslået. Det er dog anført, at det ofte er 
”hensynsfuldt at foretage en kort udskydelse af mødet”.45 Det virker fornuftigt ikke at afslutte re-
konstruktionen, hvis tillidsmanden fx bliver syg. Og såfremt tillidsmanden udebliver gentagne gan-
ge, er det stadigt muligt at finde en ny tillidsmand. 

3 måneder er fristen for fremsendelse af redegørelse til fordringshaverne og Skifteretten om rekon-
struktionsbehandlingens forløb – statusredegørelsen, jf. KL § 11 f, stk. 1, og denne er behandlet 
yderligere i afsnit 4.5, og ses også i figur 2.4 

En rekonstruktionsbehandling varer som udgangspunkt ca. 7 måneder.46 Men undervejs i forløbet 
kan fordringshaverne som sagt beslutte, at behandlingen skal forlænges jf. KL § 11 e, stk. 5 og KL 
§ 11 a, stk. 2. med 4 uger ved rekonstruktionsforslaget samt forlængelse med 2 x 2 måneder ved re-
konstruktionsplanen.47 Derved er den maksimale længde ca. 1 år.  

                                                
42 Petersen, 2013, s. 186 og Paulsen, 2011, s. 248 
43 Heiberg, 2014, s. 50 og Eyben, 2013, s. 367 og Petersen, 2013, s. 193 og Heiberg, 2010, s. 10  
44  U.2010B.401, s. 1 
45 Petersen, 2013, s. 282 og Bang-Pedersen, 2011, s. 447 
46 Heiberg, 2014, s. 30 og Eyben, 2013, s. 367 og Heiberg, 2010, s. 10 og 34 – 35 
47 Heiberg, 2014, s. 30 og Heiberg, 2010, s. 10 
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Det følger af KL § 13 a, stk. 1 nr. 1, at skyldneren med rekonstruktørens samtykke har beføjelsen til 
at anmode om fristforlængelse. Dette er dog ikke tilfældet, hvis rekonstruktøren har overtaget ledel-
sen. Fordringshaverne skal dog ved afstemning afgøre anmodningen om forlængelse. Hvis for-
dringshaverne imødekommer denne, skal der efter KL § 13 a, stk. 1 nr. 2 ske en forlængelse af fris-
ten. 

Der er mulighed for, at Skifteretten ved lovligt forfald kan give en udsættelse før behandlingen af 
begæringen sker, jf. KL § 11, stk. 4 og KL § 23 a. Dette kan for eksempel være relevant, hvis skyld-
neren er syg. 

Som det ses af figur 2.4, er forløbet et program med fastsatte tidsfrister.48 Udover at det er relevant 
at kende til disse tidsfrister, er det også relevant for tillidsmanden at overveje, hvorvidt det er muligt 
at møde tidsfristerne, idet arbejdet til tider potentielt kan være mere tidskrævende at udføre end den, 
der er stillet til rådighed. Tillidsmanden er udsat for et pres for rettidigt at levere materialet klar. 

Selvom det dog er muligt at forlænge visse forløb, kan det enkelte forløb ikke løbe ud over ét år. 
Omvendt er den korteste tid, et rekonstruktionsforløb kan vare, mellem 3 og 4 uger i tilfælde af, at 
rekonstruktionsforslaget fremlægges og stemt for allerede ved første fordringshavermøde, som 
yderligere beskrevet i afsnit 2.6. Rekonstruktionsforløbet er skitseret i figur 2.4. 
 

2.5 Første fordringshavermøde og forslag til rekonstruktionsplan 
 
På første fordringshavermøde har fordringshaverne mulighed for at stille spørgsmål samt at få øvrig 
information.49 Afgørende er det, at fordringshaverne skal stemme om rekonstruktørens forslag til 
rekonstruktionsplanen. Uden vedtagelse af rekonstruktionsplanen kan rekonstruktionsbehandlingen 
ikke fortsætte.50 Den tegningsberettigede ledelse skal tiltræde rekonstruktionsplanen.51  Dette gæl-
der dog ikke i de tilfælde, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen.  

Efter fordringshavernes vedtagelse af rekonstruktionsplanen skal rekonstruktøren og tillidsmanden i 
samarbejde udarbejde det endelige rekonstruktionsforslag. Dette forslag skal ligeledes fremvises til 
fordringshaverne, således at de kan vedtage rekonstruktionsforslaget. Vedtagelsen af rekonstrukti-
onsforslaget afgøres ved et møde, hvor tillidsmanden, skyldneren og rekonstruktøren i øvrigt skal 
være til stede, jf. KL § 13 c, stk. 1.52 

                                                
48 Heiberg, 2014, s. 208 - 209 og Eyben, 2013, s. 367 
49 Heiberg, 2014, s. 46 - 47 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 110 
50 Heiberg, 2014 s. 47 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 136 
51 Heiberg, 2010, s. 58 
52 Heiberg, 2014, s. 48 og 50 og Petersen, 2013, s. 191 og Paulsen, 2011, s. 249 - 250 og 363 og Heiberg, 2010, s. 50 og 52 - 53 og betænkning nr. 
1512, 2009, s. 108 
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På baggrund af denne vedtagelse stadfæstes rekonstruktionsforslaget af Skifteretten og rekonstrukti-
onen får gyldighed, jf. KL § 13 e, stk. 1. Hvis skyldneren udebliver fra mødet uden en afgørelse om, 
at rekonstruktøren skal overtage ledelsen efter KL § 13 c, stk. 2, ophører rekonstruktionen. Hvis re-
konstruktøren udebliver, ophører rekonstruktionen ikke, medmindre rekonstruktøren har overtaget 
ledelsen, for i dette tilfælde vil skyldneren også være udeblevet, og dermed kan rekonstruktionen 
efter KL 13, stk. 2 ophøre. 

Opfylder forslaget til rekonstruktionsplanen ikke de formelle krav, som er beskrevet i KL § 11 c, 
stk. 2, bestemmer Skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, jf. KL § 11 c, stk. 2, 
pkt. 1 - 4. I praksis vil domstolene bortfortolke de formelle regler, der kan hindre rekonstruktionen, 
hvis det vurderes sandsynligt, at den pågældende rekonstruktion kan gennemføres.53 

Fordringshaverne har mulighed for at stemme om forslaget til rekonstruktionsplanen, uden at tillids-
manden er til stede, men i praksis udsætter Skifteretten fordringshavermødet.54 Et nyt møde bliver 
fastlagt i håbet om tillidsmandens deltagelse. Hvis tillidsmanden udebliver fra mødet, kan dette be-
tyde, at Skifteretten afsætter tillidsmanden, jf. KL § 11 g, og indsætter en ny tillidsmand.  
 

2.6 Andet fordringshavermøde og rekonstruktionsforslag 
 
På andet fordringshavermøde skal der ske en afstemning omkring rekonstruktionsforslaget. Såfremt 
rekonstruktøren finder grund hertil, kan han under mødet justere rekonstruktionsforslaget.55 Tillids-
manden har i disse tilfælde pligt til at reagere, såfremt denne mener, at erklæringen om rekonstruk-
tionsforslaget burde ændres i forbindelse hermed. For at rekonstruktionsforslaget kan stadfæstes af 
Skifteretten, foretages der en afstemning. Efter rekonstruktionsforslaget er stadfæstet i Skifteretten, 
er proceduren den, at de professionelle aktørers vederlag skal fastsættes. Dette sker typisk med en 
timesats og under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, jf. KL § 239, stk. 3. Tillids-
mandens detaljerede opgaver ved udarbejdelse af forslaget til rekonstruktionsplanen er behandlet i 
kapitel 6.  
 

2.7 Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling 
 

I modsætning til en konkursbehandling, hvor der er et konkursbo, er der ved rekonstruktion ikke 
etableret et ”rekonstruktionsbo”.56 Dette har den konsekvens, at det fortsat er skyldneren efter KL § 
12, der ejer og har råderet over virksomhedens aktiver, men denne råderet er dog stadig begrænset, i 

                                                
53 Heiberg, 2014, s. 47 
54 Heiberg, 2014, s. 54 og Bang-Pedersen, 2013, s. 81 og Petersen, 2013, s. 191 
55 Heiberg, 2010, s. 51 - 52 
56 Bang-Pedersen, 2013, s. 73 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 222 og 366 
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og med at væsentlige dispositioner skal godkendes af rekonstruktøren, jf. KL § 12, stk. 1. Ligeledes 
må skyldneren kun betale gæld i overensstemmelse med konkursordenen, eller hvis betalingen sker 
for at afværge tab. Yderligere må virksomhedsoverdragelse kun finde sted med fordringshavernes 
vedtagelse, jf. KL § 12, stk. 2.57 

Rekonstruktøren udarbejder i praksis en manual til skyldneren, hvor denne fortsat kan disponere, 
dvs. vedrørende drift af skyldnerens virksomhed.58 Denne manual indeholder information om hvor-
når rekonstruktøren finder, at en disposition er væsentlig. Måtte der ikke desto mindre alligevel 
fremkomme tvivl om en bestemt disposition er væsentlig, da skal karakteren og størrelse af den 
virksomhed, som skyldneren driver, indtræde i vurderingen deraf.59 Foretager skyldneren dispositi-
oner uden samtykke fra rekonstruktøren, og er disse klart uden for virksomhedens ordinære drift, er 
dispositionen ugyldig.60 I visse tilfælde kan skyldnerens medkontrahent få samtykke fra rekonstruk-
tøren, hvis dette måtte være mere optimalt.61 Ved flere rekonstruktører er samtykke fra den ene re-
konstruktøren som udgangspunkt tilstrækkeligt, når dette er i overensstemmelse med Skifterettens 
fordeling af opgaverne mellem rekonstruktørerne efter KL § 11 a, stk. 1. 

Skyldneren skal meddele Skifteretten og rekonstruktøren om alle de fornødne oplysninger, der skal 
bruges til behandling af rekonstruktion af skyldnerens virksomhed, jf. KL § 100 og jf. KL § 12, stk. 
4 og KL § 100. Opfylder skyldneren ikke dette, gælder det, at Skifteretten kan anvende samme 
tvangsmidler som over for modvillige vidner, jf. KL § 103 jf. KL § 12, stk. 4 og KL § 100. Hvad 
der gælder for skyldneren vedr. oplysningsforpligtelser gælder også overfor for personer, der er sel-
skabets nærtstående, dvs. bestyrelse og revisor, jf. KL § 105, stk. 2.62 Det følger af KL § 12, stk. 3, 
at skyldneren skal aflægge regnskab overfor rekonstruktøren efter dennes nærmere bestemmelse. 
 

2.8 Gennemførelse af rekonstruktion 
 

Hovedelementet i gennemførelsen af rekonstruktion er rekonstruktionsforslaget, hvor tillidsmanden 
har en fremtrædende rolle. Krav til materialet udspecificeres i kapitlerne 5 og 6. Fordringshaverne 
indkaldes efter KL § 13, stk. 3 til et møde, hvor rekonstruktionsforslaget afgøres ved afstemning. 
Ifølge KL § 13, stk. 1 skal dette møde afholdes senest 6 måneder efter mødet, hvor afstemning om 
rekonstruktionsforslaget finder sted. Med denne bestemmelse følger der således ikke et tidspunkt, 
hvorpå mødet tidligst kan afholdes. En oversigt over tidsforløbet er anført i figur og afsnit 2.4. 
Bang-Pedersen anfører, at baggrunden for denne lovændring var et ønske om at få igangsat forløbet 

                                                
57 Heiberg, 2014, s. 83 og Eyben, 2013, s. 370 og Petersen, 2013, s. 203 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 136 
58 Bang-Pedersen, 2011, s. 121 
59 Bang-Pedersen, 2011, s. 122 
60 Bang-Pedersen, 2011, s. 126 
61 Heiberg, 2014, s. 101 og Bang-Pedersen, 2011, s. 125 
62 Langsted, 2012, s. 381 - 382 
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tidligt, samtidig med at der skete en hurtig afslutning. Derfor er det en mulighed, at der i teorien kan 
afholdes møde til afstemning om rekonstruktionsforslaget inden det indledende møde, hvor afstem-
ning om forslag til rekonstruktionsplanen finder sted.63 I teorien giver det mening at afholde et hur-
tigt møde til vedtagelse af rekonstruktionsforslaget. Hvis dette var tilfældet, skulle forslaget til re-
konstruktionsplanen kunne vedtages efter rekonstruktionsforslaget. Dette virker dog kun hensigts-
mæssigt, hvis vedtagelse af rekonstruktionsplanen bortfalder. 

Inden 14 dage før mødets afholdelse skal fordringshaverne samt andre personer, der berøres af re-
konstruktionsforslaget, så vidt muligt, jf. KL § 13, stk. 2, have tilsendt rekonstruktionsforslaget og 
det øvrige materiale. Der er dog ikke en konsekvens ved manglende overholdende af de 14 dage, 
idet lovbestemmelsens formulering ”så vidt muligt” ikke angiver yderligere.64 Det er Skifterettens 
opgave så vidt muligt senest 14 dage før mødets afholdelse at indrykke en bekendtgørelse i Statsti-
dende.65  

Med rekonstruktionsforslaget skal vedlægges en redegørelse, tiltrædelseserklæring fra skyldneren 
samt en statusoversigt, jf. KL § 13 f.66 Den modregnede balance er det samme som statusoversig-
ten.67 I henhold til KL § 13 d, stk. 1 er rekonstruktionsforslaget vedtaget, med undtagelse af de til-
fælde, hvor et flertal af de repræsenterede stemmende fordringshavere stemmer imod. En fordrings-
haver stemmer efter fordringens beløb, jf. KL § 13 d, stk. 2. 

Det er rekonstruktørens opgave at indsende rekonstruktionsforslaget med tilhørende materiale til 
Skifteretten efter KL 13 b, og såfremt Skifteretten ikke har modtaget dette inden fristen, bestemmes 
at behandlingen efter KL 13, stk. 5 ophører. Rekonstruktøren kan dog i henhold til KL § 13 a, stk. 1 
søge om forlængelse af fristen, hvis dette er relevant. Det kunne tænkes at være relevant, hvis det 
det ved udarbejdelse af materialet til rekonstruktionsforslaget ikke er muligt at indhente de nødven-
dige informationer rettidigt. 

Når rekonstruktionsforslaget er vedtaget ved det andet fordringshavermøde, stadfæstes det efter KL 
§ 13 e, stk. 1 af Skifteretten. Hvis der er indsigelser mod denne stadfæstelse, fra fx en fordringsha-
ver eller anden person, der berøres af rekonstruktionsforslaget, skal denne indsigelse efter KL § 13 
e, stk. 2 fremlægges senest på det møde, hvor afstemningen af rekonstruktionsforslaget finder sted. 
En person, der agter at gøre indsigelser mod rekonstruktionsforslaget, har mulighed for dette, også 
selvom personen ikke er stemmeberettiget.68 
 

                                                
63 Heiberg, 2014, s. 47 og Bang-Pedersen, 2011, s. 442 
64 Heiberg, 2014, s. 50 og Bang-Pedersen, 2011, s. 444 
65 Heiberg, 2014, s. 49 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 32 
66 Heiberg, 2014, s. 49 - 50 og Petersen, 2013, s. 292 
67 Heiberg, 2014, s. 210 og Heiberg, 2010, s. 55 
68 Heiberg, 2014, s. 53 og Eyben, 2013, s. 367 og Bang-Pedersen, 2011, s. 473 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 136 
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2.9 Rekonstruktionens virkninger  
 

Rekonstruktionens virkninger er reguleret i kapitel 2 d. Ved tvangsakkord eftergives skyldneren ef-
ter KL § 14, stk. 2 den gæld, der efter rekonstruktionsforslaget nedsættes og/eller forfalder.69 Dette 
gælder for alle kreditorer, for hvis en enkeltstående fordringshaver ved en aftale får større fordele 
end hjemlet ved tvangsakkorden, er denne ugyldig efter KL § 14, stk. 4. Ved virksomhedsoverdra-
gelse er der under hensyn til KL § 13 b, stk. 1 nr. 1 et krav om gennemsigtighed samt om oplysnin-
ger om overdragelsessum osv. Mere om dette i afsnit 7.2. Hvis virksomhedsoverdragelsen er vedta-
get af fordringshaverne, kan den ikke omstødes efterfølgende efter KL § 14 c, stk. 1. Efter rekon-
struktionens endepunkt er rollen for tillidsmanden og rekonstruktøren afsluttet, og herefter skal ve-
derlaget for udført arbejde fastsættes.70 Sidstnævnte er beskrevet i afsnit 3.4. 
 

2.10 Rekonstruktionsbehandlingens ophør 
 

Efter rekonstruktionsbehandlingen er indledt, er den uigenkaldelig, idet begæringen ikke kan tilba-
gekaldes, jf. KL § 11, stk. 6.71 Herefter er der kun to muligheder, ud over at rekonstruktionen gen-
nemføres. Enten tages skyldnerens bo under konkursbegæring, eller rekonstruktionsprocessen ophø-
rer som følge af, at skyldneren bliver solvent, jf. KL § 15, stk. 3. Hvis rekonstruktionen mislykkes, 
er konsekvensen, at rekonstruktionen automatisk munder ud i en konkurs efter KL § 11, stk. 5 og § 
15, stk. 3.72 En rekonstruktionsbegæring konverteres i så fald til en konkursbegæring.73 

Det gælder efter KL § 15, stk. 1, nr. 1 – 4, at Skifteretten kan bestemme, at rekonstruktionsbehand-
lingen skal ophøre, hvis: 

• Skyldneren bliver solvent, fx vinder i lotto, arver eller på anden vis får tilført kapital.74 
• Skyldneren ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare. 
• Skyldneren begærer dette. 
• Rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.75 

Tillidsmanden, skyldneren og rekonstruktøren skal dog have mulighed for at udtale sig før en even-
tuel afgørelse fra Skifteretten om, at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, jf. KL § 15, stk. 2. 

                                                
69 Heiberg, 2014, s. 61 og Petersen, 2013, s. 294 og Bang-Pedersen, 2011, s. 585 
70 Heiberg, 2014, s. 60 og Bang-Pedersen, 2011, s. 583 
71 Heiberg, 2014, s. 26 - 27 og Eyben, 2013, s. 363 og Petersen, 2013, s. 167 og Bang-Pedersen, 2011, s. 94 og Heiberg, 2010, s. 42 og betænkning 
nr. 1512, 2009, s. 200 
72 Heiberg, 2014, s. 38 og Eyben, 2013, s. 363 og Petersen, 2013, s. 163 – 164 og 316 og Offersen, 2011, s. 8 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 59 
73 Heiberg, 2014, s. 206 og Eyben, 2013, s. 363 og 394 - 395 og Petersen, 2013, s. 316 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 22 
74 Heiberg, 2014, s. 190 og Petersen, 2013, s. 311 og Bang-Pedersen, 2011, s. 572 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 200 
75 Heiberg, 2014, s. 65 og Eyben, 2013, s. 363 og Petersen, 2013, s. 313 - 314 og Bang-Pedersen, 2011, s. 575 
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Desuden kan Skifteretten, såfremt samtlige rekonstruktører og tillidsmænd afsættes, og der ikke kan 
findes nye, bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvilket betyder, at skyldnerens bo 
straks tages under konkursbegæring, jf. KL § 11 g, stk. 3 og § 15, stk. 3.76 
 

2.11 Delkonklusion 
 

Rekonstruktion skal enten munde ud i en virksomhedsoverdragelse, en akkord, eller en kombination 
af disse. Rekonstruktionsbehandling igangsættes af en begæring, der indgives af skyldneren eller 
fordringshaver. Behandlingen indledes straks efter de formelle betingelser er opfyldt, samt såfremt 
begæringen indgives af skyldneren selv, eller hvis skyldneren samtykker, når rekonstruktionsbe-
gæringen er indgivet af fordringshaver. For så vidt skyldneren ikke samtykker, når begæringen ind-
gives af fordringshaver, indkaldes skyldneren til et retsmøde.  

Er skyldneren et selskab, som ikke samtykker til retsmødet, indledes rekonstruktionsbehandlingen 
mod ledelsens vilje, og det bestemmes samtidigt, at rekonstruktøren overtager ledelsen. Er skyldne-
ren en fysisk person, som ikke samtykker til retsmødet eller slet ikke dukker op til mødet, konverte-
res rekonstruktionen til en konkursbegæring. 

En rekonstruktionsbehandling af et selskab går forud for en behandling af en konkursbegæring, og 
en rekonstruktionsbehandling kan ikke konverteres til en konkursbehandling. Fordringshaverne 
stemmer om rekonstruktionsplanen og rekonstruktionsforslaget, og ved afgivelse af deres stemmer 
bestemmer fordringshaverne, hvordan rekonstruktionen skal ende. Rekonstruktionsforløbet er bun-
det op på en række tidsfrister. 

 

 

Kapitel 3 – Rammerne for tillidsmandens arbejde 
 

 

3.1 Indledning 
 

Dette kapitel omhandler de rammer, tillidsmanden er underlagt. Disse har fællestræk med rekon-
struktøren. Indledningsvist gennemgås reglerne for beskikkelse af henholdsvis rekonstruktøren og 
tillidsmanden i afsnittene 3.2 - 3.3. Dernæst er vederlaget til disse omtalt i afsnit 3.4. Som noget 

                                                
76 Heiberg, 2014, s. 37 og Petersen, 2013, s. 198 og Heiberg, 2010, s. 25 
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særligt kan rekonstruktøren overtage ledelsen af virksomheden under forløbet, hvilket er fremhævet 
i afsnit 3.5. 
 

3.2 Beskikkelse af rekonstruktøren og tillidsmanden 
 

Begæringen om rekonstruktion skal indeholde forslag til henholdsvis rekonstruktøren og tillidsman-
den, jf. KL 11, stk. 2.77 På baggrund af rekonstruktionsbegæringen beskikker Skifteretten rekon-
struktionsteamet, som er betegnelse for rekonstruktøren og tillidsmanden.78 Indeholder rekonstrukti-
onsbegæringen ikke disse, er den uden virkning, hvilket har den konsekvens at den ikke kan danne 
grundlag for fastlæggelse af en fristdag.79 I så fald er Skifteretten afskåret fra at meddele frist til 
fremsættelse af forslag til rekonstruktøren og tillidsmanden, jf. KL § 8.80 Se yderligere om de særli-
ge krav, der er til tillidsmanden, i afsnit 4.2 – 4.3. 

Der kan godt opstilles en prioriteret liste med potentielle kandidater.81 Skifteretten er dog ikke bun-
det til rekonstruktionsforslaget og kan udpege andre end dem, der er i rekonstruktionsforslaget, men 
dette kræver en konkret begrundelse, jf. KL § 11 a, stk. 1.82  

Selvom det er muligt at beskikke op til flere rekonstruktører, kan der på den anden side kun beskik-
kes én tillidsmand, jf. KL § 11 a, stk. 1.83 Der gælder særlige krav om habilitet for tillidsmanden og 
rekonstruktøren, og hverken rekonstruktør eller tillidsmanden må derudover have personlig interes-
se i rekonstruktionen.84  

En årsag til, at der er forskel på de habilitetskrav, der er til henholdsvis rekonstruktøren og tillids-
manden, kan skyldes hvervet som revisor, som er et tilbagevendende arbejde i modsætning til re-
konstruktøren, idet der aflægges et årligt regnskab. Dermed kan revisor involveres mere i virksom-
hedens forhold, hvorimod rekonstruktøren ikke har dette klientforhold og derfor ikke i samme grad 
er afhængig af klienten, selvom der kan argumenteres for det modsatte. Det er dog udelukket at be-
skikke en rådgiver, hvis rådgivning har ført til, at virksomheden skal rekonstrueres.85 

I modsætning til tillidsmanden, udelukker beskikkelse som rekonstruktøren ikke, at ”den på-

                                                
77 Heiberg, 2014, s. 24 og 35 og Petersen, 2013, s. 161 og Bang-Pedersen, 2011, s. 76 og Paulsen, 2011, s. 218 og Heiberg, 2010, s. 10 og 
betænkning nr. 1512, 2009, s. 28 og 102 
78 Heiberg, 2014, s. 29 og 203 og Petersen, 2013, s. 164 
79 Heiberg, 2014, s. 24 og Eyben, 2013, s. 364 og Petersen, 2013, s. 165 
80 Heiberg, 2014, s. 24 og 35 og Petersen, 2013, s. 124 
81 Heiberg, 2014, s. 36 og Petersen, 2013, s. 165 og Bang-Pedersen, 2011, s. 77 og 141 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 91 
82 Heiberg, 2014, s. 36 og Petersen, 2013, s. 169 og Bang-Pedersen, 2011, s. 141 og U.2010B.401, s. 1 
83 Heiberg, 2014, s. 29 og Eyben, 2013, s. 367 og Petersen, 2013, s. 169 og Bang-Pedersen, 2011, s. 147 og Heiberg, 2010, s. 49 og 170 og 
betænkning nr. 1512, 2009, s. 95 
84 Bang-Pedersen, 2011, s. 152 
85 Bang-Pedersen, 2011, s. 152 
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gældende har virket som rådgiver eller repræsentant for skyldneren, men fx rådgivning om de 
dispositioner, der nu har ført til behov for rekonstruktionen, kan dog efter en konkret vurde-
ring føre til, at beskikkelse må nægtes, ligesom sæde i et selskabs (eller dettes moderselskab) 
bestyrelse som udgangspunkt udelukker beskikkelse som rekonstruktøren, hvilket følger af KL 
§ 238, stk. 1”.86 

Tillid er det afgørende punkt for at sikre opbakning.87 Indgiver et flertal af fordringshaverne medde-
lelse til Skifteretten om, at de ikke har tillid til en eller flere af disse, og vurderes det, at begrundelse 
er reel, da kan Skifteretten udskifte den eller de personer, som der ikke er tillid til. 
 

3.3 Afbeskikkelse af rekonstruktøren og tillidsmanden 
 

Ifølge KL § 11 g, stk. 1 og 5 samt KL § 114, stk. 1 kan Skifteretten beslutte at afbeskikke tillids-
manden og rekonstruktøren, hvis særlige grunde taler herfor.88 Disse særlige grunde kan for eksem-
pel være, at rekonstruktøren arbejder urimeligt langsomt, er inhabil eller leverer utilfredsstillende 
sagsbehandling.89 Det er Skifterettens beslutning at afsætte rekonstruktøren eller tillidsmanden, og 
fordringshaverne har ingen indflydelse på denne beslutning, selvom de dog kan igangsætte overve-
jelserne hertil. Dog skal den person, der er ved at blive afsat, have mulighed for at udtale sig om sa-
gen ved en kontradiktion. 

Afsættes rekonstruktøren, kan rekvirenten i henhold til KL § 11 g, stk. 2 normalt inden for én uge 
fremsætte et nyt forslag til ny rekonstruktør.90 Det gælder efter KL § 11 g, stk. 5, at de nævnte reg-
ler for tillidsmanden også gælder for rekonstruktøren. Ender det med at rekonstruktøren eller tillids-
manden afsættes, bestikkes en ny.91 Rekonstruktøren og tillidsmanden kan også selv vælge af eget 
initiativ at fratræde deres stillinger, jf. KL § 11 g, stk. 4 - 5. 

Hvis tillidsmanden fratræder, uanset årsagen hertil, har tillidsmanden pligt til at aflevere dokumen-
ter vedrørende rekonstruktionsbehandlingen af boet til Skifteretten efter KL § 11 g, stk. 1 og KL § 
114, stk. 3.92 Tillidsmandens eventuelle fratrædelse kan ske når som helst i rekonstruktionen og kan 
i øvrigt også ske ved en eventuel interessekonflikt efter KL § 238. 
 

                                                
86 Heiberg, 2010, s. 19 
87 Heiberg, 2014, s. 206 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 250 
88 Heiberg, 2014, s. 36-37 og Petersen, 2013, s. 178 og Bang-Pedersen, 2011, s. 155 og Paulsen, 2011, s. 250 og Heiberg, 2010, s. 24 og betænkning 
nr. 1512, 2009, s. 97 
89 Heiberg, 2014, s. 37 og Bang-Pedersen, 2011, s. 156 
90 Heiberg, 2014, s. 37 og Petersen, 2013, s. 197 
91 Heiberg, 2014, s. 36 - 37 og Paulsen, 2011, s. 300 
92 Petersen, 2013, s. 787 - 788 og Paulsen, 2011, s. 249 
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3.4 Vederlag  
 

Skifteretten fastsætter størrelsen på vederlaget til rekonstruktøren og tillidsmanden.93 Vederlagets 
størrelse afhænger den anvendte tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, arbejdets 
art, det forbundne ansvar samt det opnåede resultat, jf. KL § 239, stk. 1 - 4. Vederlagene betales af 
skyldnerens midler, jf. KL § 239, stk. 5.94 

For at fremme, rådgiveres motivation til at bistå et rekonstruktions bo med den fortløbende rekon-
struktion, har lovgiver forsøgt at minimere risikoen for, at disse ikke får deres honorar, jf. KL § 94, 
nr. 1. Dette går på, at rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af 
skyldnerens økonomiske forhold ved rekonstruktion, afvikling, akkord, eller på anden måde, er for-
søgt sikret. På trods af bestemmelsen kan det ikke udelukkes, at rådgiver kan kræve, at der stilles 
ubetinget sikkerhed for deres honorar opstået i forbindelse med etablering af den samlede ordning.95 
 

3.5 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen 
 

Såfremt skyldneren ikke samtykker i, at rekonstruktionsbehandlingen indledes, skal Skifteretten 
efter KL § 11 a, stk. 3 træffe afgørelse om, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden. 
Reglen er kun gældende for selskaber, idet en fysisk person, der ikke samtykker, tages under kon-
kursbehandling.96 Overtagelsen af ledelsen medfører, at rekonstruktøren træffer afgørelser omkring 
skyldnerens forhold efter KL § 12, stk. 5. Dog er forhold omkring generalforsamlingen efter KL § 
12, stk. 6 ikke rekonstruktørens anliggende, hvilket fx vedrører vedtægtsændringer. 

En anden årsag til at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden undervejs, såfremt der op-
står uenighed med ledelsen i virksomheden. I så fald skal rekonstruktøren gå til fordringshaverne, 
jf. KL § 12 a og KL § 12 b.97 Hvis rekonstruktøren eller fordringshaverne, der tilsammen repræsen-
terer mindst 25 % af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation giver stemmeret, kan der 
fremsættes en begæring om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, jf. KL § 12 
a, stk. 1. 

Hvad der kan opstå uenighed om og hvornår en ”uenighed” er væsentlig nok til, at rekonstruktøren 
skal gå til fordringshaveren, er interessant at undersøge. Antageligvis kan der opstå uenighed om de 
dispositioner ledelsen kan foretage, også selvom ledelsen har modtaget en instruks fra rekonstruktø-

                                                
93 Heiberg, 2014, s. 60 og Bang-Pedersen, 2011, s. 158 - 159 
94 Heiberg, 2014, s. 38 og Ørgaard, 2014, s. 41 og Petersen, 2013, s. 1064 og Heiberg, 2010, s. 52  
95 Eyben, 2013, s. 366 og Paulsen, 2011, s. 119 
96 Heiberg, 2014, s. 32 og 88 - 89 og Paulsen, 2011, s. 387 og Heiberg, 2010, s. 20 og 27 
97 Heiberg, 2014, s. 50 og Petersen, 2013, s. 212 – 215 og Bang-Pedersen, 2011, s. 199 
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ren. En ledelse, hvis virksomhed er under rekonstruktion, vil angiveligt føle en indskrænkning i de-
res frihed.  

Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen medfører desuden at rekonstruktøren har kompetencen til 
at udpege og afsætte virksomhedens revisor, hvilket følger af KL § 12, stk. 6. Da rekonstruktørens 
overtalelse af ledelsen desuden medfører, at rekonstruktøren er ansvarlig for udarbejdelse af virk-
somhedens årsrapport, giver dette anledning til et problem omkring uafhængighed.98 På den ene si-
de giver det mening, at rekonstruktøren ikke kan udpege revisor, og revisor så kigger rekonstruktø-
ren efter i sømmene, samtidig med, at denne er uafhængig. Det kunne tænkes, at rekonstruktøren 
kunne lægge et pres på tillidsmanden, fordi rekonstruktøren reelt set kunne afsætte tillidsmanden på 
grund af sin ledelsesbeføjelse. Men spørgsmål er om dette ikke snarere er et teoretisk problem end 
et reelt problem. For på den anden side ser revisor nok ikke anderledes på sit arbejde, fordi rekon-
struktøren har overtaget ledelsen. Såfremt dette er tilfældet, er det imod idéen om en revisor.  

Hvis tilfældet er, at tillidsmanden, pga. pres fra rekonstruktøren, selv valgte at gå, kan rekonstruktø-
ren risikere, at dennes ageren bringes for dagens lys, idet revisor forklare Skifteretten om årsagen 
dertil. Dette medfører, at rekonstruktøren har et problem med, at forklare årsagerne til revisors fra-
trædelse.  
 

3.6 Delkonklusion 
 

Rammerne for tillidsmandens beskikkelse er gennemgået. For at rekonstruktionsbehandlingen kan 
indledes, skal der beskikkes en tillidsmand og en rekonstruktør. Det er et krav, at rekonstruktøren 
og tillidsmanden erklærer sig villige og habile, og det er et yderligere krav, at tillidsmanden opfyl-
der karantænebestemmelsen. Undervejs kan tillidsmanden og rekonstruktøren afbeskikkes, hvis 
særlige grunde taler herfor, og det er Skifteretten, der besidder kompetencen til at beslutte dette. Re-
kvirenten stiller sikkerhed for omkostningerne til rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed i 
de tilfælde, hvor skyldneren ikke samtykker. Vederlaget til rekonstruktøren og tillidsmanden fast-
lægges af Skifteretten. Rekonstruktøren kan overtage ledelsen af virksomheden, såfremt skyldneren 
ikke samtykker i rekonstruktionsbehandlingen, eller ved skyldnerens uenighed med rekonstruktø-
ren. 
 

                                                
98 U.2010B.401, s. 5 
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Kapitel 4 – Tillidsmandens indledende opgaver 
 

 

4.1 Indledning 
 

Tillidsmandens indledende opgaver og overvejelser efter beskikkelsen er gennemgået i dette kapi-
tel, og opgaverne er illustreret i figur 4.1. Først er de tre indledende erklæringer samt yderligere 
overvejelser gennemgået i afsnittene 4.2 – 4.4. Dernæst er indholdet til meddelelsen til fordringsha-
verne gennemgået i afsnit 4.5. 

 

 
 

 

4.2 Villigheds- og habilitetserklæring 
 

Efter de indledende overvejelser om risikovurdering, opgavens kompleksitet osv. er afklaret, og til-
lidsmanden er kommet frem til, at denne er kompetent til den pågældende opgave, bør opgaven ac-
cepteres og beskikkelse foretages.99 Lignende overvejelser er i øvrigt relevante ved andre typer af 
opgaver.  

Jf. KL § 11, stk. 2 skal tillidsmanden underskrive en erklæring om, at denne er villig til at påtage sig 
hvervet som tillidsmand.100 Yderligere skal tillidsmanden være uafhængig og underskrive en habili-

                                                
99 Heiberg, 2014, s. 35 og Bang-Pedersen, 2013, s. 67 og Paulsen, 2011, s. 240 og Heiberg, 2010, s. 50 
100 Heiberg, 2014, s. 35 og 207 og Petersen, 2013, s. 164-165 og Paulsen, 2011, s. 242 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 89, 95, 272 og 314 
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tetserklæring efter KL § 11, stk. 2 og KL § 238, stk. 1 og 5, hvor betingelserne for habilitet er an-
skueliggjort.101 Her fremgår det, at tillidsmanden ikke må handle, hvis denne er skyldnerens nært-
stående eller er afhængig af skyldneren, eller hvis der i øvrigt af andre grunde er tvivl om hans 
upartiskhed i det foreliggende spørgsmål.102  

Formkravene til erklæringerne er ifølge konkursloven, at disse skal være underskrevet af tillidsman-
den, samt at tillidsmanden erklærer at fylde betingelserne. Tillidsmanden skal dermed erklære sig 
om sig selv. Dette fordrer ikke uenighed i litteraturen, da kravene til erklæringers indhold er be-
grænset. Det ”giver næppe anledning til de helt store praktiske problemer”.103 At tillidsmanden er 
villig og habil til at påtage sig opgaven kan simpelthen skrives på få linjer med en dato og original 
underskrift. 

Tillidsmanden kan selvsagt ikke nøjes med at underskrive én af erklæringerne, da der i KL § 11, 
stk. 2 står, at rekonstruktionsbegæringen er uden virkning, hvis den ikke indeholder en erklæring fra 
tillidsmanden om, at denne er villig til at være tillidsmand og opfylder betingelserne i KL § 238. 
Om det sidste ”og” hentyder til, at der er tale om en erklæring, der både indeholder oplysning om, 
at tillidsmanden er villig samt habil, eller om der er tale om, at der skal være en erklæring, der inde-
holder oplysning om, at tillidsmanden er villig, og en anden erklæring, der indeholder oplysning 
om, at tillidsmanden er habil, er ikke entydigt. Det kan læses på begge måder.  

Bang-Pedersen omtaler dette som en dobbelterklæring, hvilket henleder tankerne på, at den samme 
erklæring indeholder oplysninger om villighed og habilitet.104 På den anden side er det dog mere 
sandsynligt, at Bang-Pedersen refererer til dobbelterklæringen som erklæringen fra henholdsvis til-
lidsmanden og rekonstruktøren, der er omfattet af de samme erklæringer om villighed og habilitet, 
men dog ikke karantæneerklæringen efter KL § 238, stk. 5, som er behandlet i afsnit 4.3. 

Det er ikke et krav, at erklæringerne skal fremgå samme af dokument som begæringen, og disse kan 
derved være tilknyttet begæringen som et sidedokument.105 Hvad enten der er tale om en erklæring 
med to oplysninger eller to erklæringer med en oplysning hver, er begæringen om rekonstruktion 
kun gyldig, hvis den indeholder begge oplysninger, og at disse er vedlagt begæringen, jf. KL § 11, 
stk. 2. 
 

4.3 Karantæneerklæring 
 

                                                
101 Heiberg, 2014, s. 207 og Petersen, 2013, s. 165 og 1054 - 1059 og Bang-Pedersen, 2011, s. 76 og 151 – 155 og Paulsen, 2011, s. 242 og 
betænkning nr. 1512, 2009, s. 28, 83, 89, 96, 98, 314 og 432  
102 Heiberg, 2014, s. 36 og Petersen, 2013, s. 1055 og Paulsen, 2011, s. 217 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 97 
103 Paulsen, 2011, s. 219 
104 Bang-Pedersen, 2011, s. 77 og 151 - 152 
105 Bang-Pedersen, 2011, s. 77 
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Reglerne om habilitet gælder også for eventuelle vurderingsmænd samt rekonstruktøren. For tillids-
manden er der yderligere krav til karantæne, hvilket betyder, at tillidsmanden ikke kan agere revisor 
eller forretningsmæssig rådgiver for virksomheden i en periode på to år før eller to år efter rekon-
struktionen.106 Den omfatter både medarbejder- og firmaniveau, dvs. også kædesamarbejdspartne-
re.107 Der er dermed tale om en fremtidig habilitetskarantæne, der strækker sig to år frem i tiden.  

Karantæneperioden vedrører kun skyldnerens virksomhed og udelukker ikke, at tillidsmanden kan 
være revisor eller forretningsmæssig rådgiver for fordringshaverne eller for køber af virksomheden, 
hvis rekonstruktionen peger på virksomhedsoverdragelse.108 Hvis tillidsmanden dog er koncernrevi-
sor for købers selskab, er tillidsmanden stadig afskåret fra at revidere det købte selskab, som nu er 
fusioneret ind i et koncernselskab, i karantæneperioden. 

For at kunne udarbejde karantæneerklæringen, skal der indhentes information omkring arbejde, ud-
ført af andre personer inden for samme firma. Tilsvarende skal det vurderes, om firmaet er parat til 
at give afkald på muligheden for at yde bistand i de 2 efterfølgende år.109 

I firmaer med mange ansatte og klienter, kan det være en udfordring at holde sig ajour med, hvilke 
klienter kollegaer har. For at være sikker på at ingen i firmaet, heller ikke afgåede medarbejdere in-
den for to år har udført opgaver for denne, må den eneste vej være at forhøre sig om dette via firma-
ets forretningsgange og forespørgsler osv. 

Årsagen til, at karantænebestemmelsen gælder på firmaniveau, er at hindre, at andre tillidsmænd fra 
samme virksomhed ”skal udtale sig om eget eller hinandens arbejde”.110 Dette er nyt i forhold til 
den tidligere konkurslov, hvor netop den sagkyndige tillidsmand godt kunne være virksomhedens 
egen revisor.111 Dette går i tråd med betænkningen til konkursloven, hvor det fremgår, at formålet 
med reglen er at forhindre, at tillidsmanden kommer til at udtale sig om sit eget arbejde og herved 
eventuelt kan medføre unødig tvivl om tillidsmandens fuldstændige upartiskhed. 
 

4.4 Yderligere overvejelser 

 
Indledningsvist er der tre ting, som rekonstruktionsteamet skal overveje: om det er muligt at opnå 
fordringshavernes opbakning, årsagerne til virksomhedens krise med henblik på at forstå om virk-
somheden kan gøres levedygtig samt mulige rekonstruktionsmodeller. 

                                                
106 Heiberg, 2014, s. 207 og Petersen, 2013, s. 895 og Bang-Pedersen, 2011, s. 77 og 154 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 14 og 96 
107 Heiberg, 2014, s. 5 og Petersen, 2013, s. 1056 og 1058 og Paulsen, 2011, s. 239 og Heiberg, 2010, s. 19 og 54 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 
97 
108 Heiberg, 2010, s. 20 
109 Petersen, 2013, s. 1057 og Heiberg, 2010, s. 54 
110 Bang-Pedersen, 2011, s. 155 
111 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 97 
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Planen er et udtryk for rammerne for rekonstruktionsarbejdet, og dette skal således have fordrings-
havernes accept for at kunne opnå Skifterettens stadfæstelse.112 Vedtagelse af rekonstruktionsplanen 
på fordringshavermødet medfører, at rekonstruktøren og tillidsmanden har det fornødne mandat til 
det videre arbejde, hvilket er gældende for hele forløbet.113 

Virksomhedens ledelse er fra omverdenen udsat for et markant pres, og en erkendelse af virksomhe-
dens problemer er vanskelige.114 Selvom det er rekonstruktørens rolle at varetage formidlingen af 
arbejdet, er forholdene for virksomhedens ledelse af relevans for tillidsmanden. Hvis virksomheds-
ledelsen har svært ved også efter rekonstruktionsindledningen at erkende problemets omfang, da 
kan det gøre arbejdet for tillidsmanden vanskeligt. 

Det afgørende er håbløshedstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor det er håbløst at drive virksom-
heden videre, og hvis dette gøres, er det for fordringshavernes regning. Hvis driften ikke stoppes, 
anses dette for at være ansvarspådragende.115 Udfordringen består i at fastlægge det nøjagtige tids-
punkt for, hvornår håbløshedstidspunktet indtraf. 

Det første spørgsmål, der melder sig efter at rekonstruktøren og tillidsmanden har modtaget deres 
beskikkelser, er at vurdere, om virksomheden kan gøres levedygtig, hvilket betyder, at forretningen 
bliver bæredygtig og kan fortsætte den daglige drift.116 Dette er overvejelser rekonstruktionsteamet 
konstant skal gøre sig, for hvis rekonstruktion for dem virker nytteløs, bør den ophøre. 
 

4.4.1 Rekonstruktionsmodel 
 

Rekonstruktionsteamet skal vurdere det ledelses- og forretningsmæssige fundament for virksomhe-
den for at komme frem til de nødvendige tiltag, der eventuelt skal igangsættes.117 Valg af rekon-
struktionsmodel overvejes fra start, og denne skal tilpasses virksomhedens konkrete situation.118 
Rekonstruktøren tager stilling til rekonstruktionsmodellerne, og det er derfor ikke tillidsmandens 
opgave. Men formegentlig sker valget af model i forståelse med tillidsmanden.  

Det er muligt at foretage 4 forskellige rekonstruktionsmodeller i henhold til konkursloven:119 

• Virksomheden fortsættes af skyldneren, der rekonstrueres via tvangsakkord 
• Virksomheden afvikles, og skyldneren rekonstrueres via tvangsakkord 

                                                
112 Heiberg, 2014, s. 29 og Bang-Pedersen, 2013, s. 82 og Heiberg, 2010, s. 22 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 133 
113 Heiberg, 2014, s. 29 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 133 
114 Bang-Pedersen, 2011, s. 26 
115 RR.2010.10.0072, s. 5 og RR.2009.07.0054, s. 60 
116 Heiberg, 2014, s. 208 og Petersen, 2013, s. 170 - 171 
117 Bang-Pedersen, 2013, s. 111 og Heiberg, 2010, s. 202 
118 Bang-Pedersen, 2011, s. 30 - 31 
119 Heiberg, 2010, s. 68 
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• Virksomheden afhændes via virksomhedsoverdragelse, og skyldneren går konkurs 
• Virksomheden afhændes, og skyldneren rekonstrueres via både tvangsakkord og 
virksomhedsoverdragelse. 

Rekonstruktion af virksomhedens kapitalgrundlag kan foretages ved en tilførsel af egenkapital, an-
svarlig lånekapital eller akkordering af gæld.120 Ved rekonstruktion af virksomhedens kapitalgrund-
lag bør der tages udgangspunkt i den modregnede balance, der viser nettoværdierne for fordringsha-
verne efter modregning af pantesikret og privilegeret gæld. 

Hvis det ikke er muligt at rekonstruere kapitalgrundlaget, er virksomhedsoverdragelse at overveje. 
Virksomhedsoverdragelse indebærer salg til en tredjemand, der står i en favorabel situation som føl-
ge af, at sælgers virksomhed er insolvent.121 Dette påvirker købers position ved forhandlingen posi-
tivt. Ideen med virksomhedsoverdragelse er, at den sunde del af virksomheden har mulighed for at 
blive videreført i et nyt selskab.122 Derfor ses det, at det insolvente selskab overdrager den sunde del 
af virksomheden til et datterselskab eller et søsterselskab. Den usunde del af virksomheden forbli-
ver derved i det insolvente selskab. 
 

4.5 Meddelelse til fordringshaverne 
 

Efter KL § 11 b, stk. 1 sender rekonstruktøren senest en uge efter beskikkelse en meddelelse eller 
cirkulæreskrivelse om rekonstruktionsbehandlingen til samtlige kendte fordringshavere og andre, 
bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, og til Skifteretten. Så-
fremt skyldneren er en juridisk person, registrerer rekonstruktøren dette i Erhvervsstyrelsens it-
systemer. ”Andre” i denne sammenhæng er specifikt de kendte medkontrakter, hvis rettigheder kan 
påvirkes af rekonstruktionsbehandlingen.123 

Hvis fristen på én uge ikke overholdes, kan det føre til, at rekonstruktøren afsættes efter KL § 11 g, 
og yderligere ville dette potentielt give anledning til, at den pågældende rekonstruktør i andre re-
konstruktionssager ikke kommer i betragtning.124 

Meddelelsen til fordringshaverne vedlægges skyldnerens seneste årsrapport eller efter omstændig-
hederne uddrag heraf efter KL § 11 b, stk. 2. Da skyldnerens seneste årsrapport ikke kan være retvi-
sende pga. dens alder, kan det være mere hensigtsmæssigt at vedlægge en modregnet balance per 
statusdagen, fordi denne kan give et mere retvisende billede af skyldnerens økonomiske status.125 
                                                
120 Heiberg, 2014, s. 239 og Bang-Pedersen, 2011, s. 31 
121 Bang-Pedersen, 2011, s. 525 
122 Bang-Pedersen, 2011, s. 525 
123 Heiberg, 2014, s. 40 og Petersen, 2013, s. 133 og U.2010B.401, s. 1 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 112 og 325 
124 Heiberg, 2014, s. 66 og Petersen, 2013, s. 178 og Paulsen, 2011, s. 248 
125 Heiberg, 2014, s. 208 



 31 

Alternativt kan der vedlægges et perioderegnskab, revideret eller ikke-revideret, eller skyldnerens 
råbalance som supplerende materiale til årsrapporten. 
 

4.5.1 Vigtigste aktiver og passiver 
 

Efter KL § 11 b, stk. 2, nr. 1 indeholder meddelelsen til fordringshaverne ”oplysning om skyldne-
rens vigtigste aktiver og passiver og så vidt muligt en kreditorfortegnelse med angivelse af stillede 
sikkerheder”. Det er således tilstrækkeligt, hvis blot de vigtigste aktiver og passiver opgives.126 
Hvad der præcis menes med de ”vigtigste” må forstås som de aktiver og passiver, det inden for den 
tidsmæssige frist på én uge er nødvendigt at indhente oplysninger omkring. I visse tilfælde er en 
uge kort tid. Fx hvis der er tale om en virksomhed, hvor ejendomme udgør en stor del af virksomhe-
dens samlede balancesum. En vurdering af disse kræver mere end én uge. I andre tilfælde er en uge 
givetvis tilstrækkeligt til at få posterne vurderet. 

Kreditorfortegnelsen kan udarbejdes i samarbejde med skyldneren, og der udarbejdes yderligere en 
liste med disses navne. Fortegnelsen vedlægges, således at hver fordringshaver kan vurdere sin ind-
flydelse til de forestående afstemningsmøder. Oplysning om eventuelle sikkerheder for fordringer 
er indarbejdet i den modregnede balance til rekonstruktionsplanen, som er beskrevet i afsnit 6.2. 

Det er efter Petersens opfattelse ikke nødvendigt at oplyse størrelsen på hver fordring, fordi dette 
kan være i strid med fordringshavernes interesser.127 På den anden side argumenterer Paulsen for, at 
størrelsen på fordringshavernes krav ikke kan holdes hemmelige, fordi ingen af fordringshaverne 
må få særbehandling.128 Af kommercielle hensyn forstås det, hvis fordringshaverne ikke ønsker at 
oplyse hvor meget de har til gode i virksomheden. Det kan fx tænkes at fordringshaverne har penge 
til gode hos hinanden. Dog kan det lade sig gøre at holde disse oplysninger hemmelige og samtidig 
opfylde lighedsprincippet, da denne behandler den procentdel, der skal udbetales. 
 

4.5.2 Skyldnerens regnskabsføring 
 

I henhold til KL § 11 b, stk. 2, nr. 2 skal der ved meddelelsen vedlægges oplysning om skyldnerens 
regnskabsføring. Formålet hermed er, at fordringshaverne har et grundlag, hvorpå de kan vurdere 
om de kan stole på det fremlagte materiale.129 Dette indgår således i deres bedømmelse, der danner 
grundlag for deres beslutning ved afstemning. Andre oplysninger af relevans hertil er, hvor ofte 

                                                
126 Heiberg, 2014, s. 208 og Petersen, 2013, s. 179 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 28 og 112 
127 Petersen, 2013, s. 180 
128 Paulsen, 2011, s. 274 
129 Heiberg, 2014, s. 39 og 208 
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virksomhedens regnskaber revideres, om virksomheden selv står for bogføringen, eller om bogfø-
ringen varetages eksternt.  

Paulsen har den opfattelse, at rekonstruktøren spørger tillidsmanden om disse oplysninger.130 Dette 
virker også naturligt, da tillidsmanden netop er regnskabskyndig. Hvad enten tillidsmanden eller re-
konstruktøren står for dette, er det dem begge frit for at spørge virksomhedens revisor om supple-
rende oplysninger om regnskabsføringen. 
 

4.5.3 Oplysninger om formålet og årsagen 
 

I henhold til KL § 11 b, stk. 2, nr. 3 skal der ved meddelelsen yderligere vedlæggelses en redegørel-
se for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen.131 Årsagerne til skyldnerens in-
solvens skal fremgå, herunder om denne skyldes letsindighed, manglende forretningsevner, kapital-
mangel eller konjunkturerne for branchen.132  

Allerede her bør det fremgå, hvilken type rekonstruktion, der arbejdes hen imod. Det virker tidligt, 
at det allerede inden for en uge skal oplyses, om tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse skal 
være rekonstruktionens mål. På den anden side må det forstås således, at redegørelsen ikke er bin-
dende, såfremt en anden løsning på et senere tidspunkt viser sig mere hensigtsmæssig. Så er det sta-
digt muligt at ændre på hvilken type af rekonstruktion, der arbejdes hen imod. 
 

4.5.4 Tidspunkt for mødet 
 

Redegørelsen indeholder efter KL § 11 b, stk. 2, nr. 4 oplysning om tidspunktet for mødet med for-
dringshaverne. Yderligere skal mødestedet fremgå af redegørelsen.133 Formatet af redegørelsen skal 
ikke være i en bestemt form. Som beskrevet i afsnittene 2.4 - 2.5 er kravet, at det første møde med 
fordringshaverne skal holdes inden for 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning.  

Tillidsmandens involvering i dette punkt må forventes at være minimal, idet rekonstruktøren er klar 
over, at selve forslaget til rekonstruktionsplanen skal sendes til fordringshaverne inden for 2 uger. 
Redegørelsen er dermed ikke andet end forhåndsinformation. 
 

                                                
130 Paulsen, 2011, s. 275 
131 Petersen, 2013, s. 180 - 181 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 112 
132 Petersen, 2011, s. 181 
133 Petersen, 2013, s. 181 
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4.6 Delkonklusion 
 
For at tiltræde som tillidsmand udformes erklæringer om habilitet, villighed og karantæne. Udarbej-
delsen af habilitets-, villighedserklæringerne giver ikke anledning til problemer.  

Karantæneerklæringen kan medføre administrative byrder for firmaet. Såfremt de interne forret-
ningsgange omkring klientaccept og -kartotek er udfærdigede, er dette en minimal administrativ 
byrde.  

Tillidsmandens opgave er at orientere sig om skyldnerens situation samt at bibeholde fordringsha-
vernes tillid. Hvis det ikke er muligt at opnå fordringshavernes tillid, kan tillidsmanden ligeså godt 
afstå, da det derved umuliggøres at opnå det stemmeflertal, der er afgørende for at komme videre i 
processen. 

Tillidsmanden skal bistå rekonstruktøren med at udarbejde materialet, der skal sendes sammen med 
meddelelsen til fordringshaverne. Dette inkluderer oplysning om skyldnerens vigtigste aktiver og 
passiver foruden en kreditorfortegnelse med en angivelse af stillede sikkerheder. Meddelelsen skal 
også indeholde oplysninger om skyldnerens regnskabsføring, hvilket er en tillidsmandsopgave. Som 
et sidste krav til indholdet i meddelelsen, skal der oplyses om formålet og årsagen til rekonstrukti-
onsbehandlingen. Tillidsmanden og rekonstruktøren skal allerede fra begyndelsen overveje indhol-
det af det endelige rekonstruktionsforslag. 
 

 

Kapitel 5 - Rekonstruktionsteamet 
 

 

5.1 Indledning 
 

Tillidsmanden samarbejder under rekonstruktionen med en række aktører, hvoraf den vigtigste er 
rekonstruktøren. Aktørerne er beskrevet i afsnittene 5.2 – 5.8.  
 

5.2 Rekonstruktøren 
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For at en rekonstruktion kan lykkes, kræver det et fungerende samarbejde mellem rekonstruktøren 
og tillidsmanden. Etablering af en fælles opfattelse i teamet er vigtigt, for at deltagerne er klar over, 
i hvilken retning processen går.134 

Tillidsmanden og rekonstruktøren skal hver især fremskaffe og udarbejde det materiale, det er 
nævnt i konkursloven.135 Om deres indbyrdes arbejdsdeling kan det siges, at ”tillidsmanden skal 
have til opgave at bistå skyldneren og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence i forbin-
delse med rekonstruktionsarbejdet, herunder ved foretagelse af vurderingsopgaver mv.”.136 Ud over 
samarbejdet med rekonstruktøren samarbejder tillidsmanden ofte med skyldneren, skyldnerens revi-
sor eller andre økonomiske rådgivere, for på bedst mulig vis at kunne udarbejde materiale og erklæ-
ringer.137 Imidlertid er det ikke et krav, at rekonstruktionsteamet selv skal udarbejde materialet.138 
Skyldnerens egen revisor eller advokat, skyldnerens personale eller eventuelle bestyrelse kan udar-
bejde væsentlige dele af materialet. 

Der må lægges til grund, at rekonstruktøren i det omfang, denne finder det hensynsfyldt, finder den 
nødvendige hjælp fra tillidsmanden til at bistå rekonstruktørens opgaver. Udadtil er det derfor ikke 
muligt at se, til hvilke opgaver rekonstruktøren har fået bistand fra tillidsmanden. Det er vigtigt, at 
der er et tillidsfuldt samarbejde mellem tillidsmanden og rekonstruktøren. Hvis rekonstruktøren ik-
ke har tillid til tillidsmandens kompetence og udførte arbejde, da kan rekonstruktøren ikke gå videre 
med det arbejde, som tillidsmanden har udført. 
 

 

 

 
Figur 5.1 illustrerer med skyldner i centrum, at medlemmerne af rekonstruktionsteamet har både in-
dividuelle opgaver foruden opgaver, der varetages i fællesskab. Derudover er der er alle de andre 

                                                
134 Borch, 2001, s. 12 - 14 
135 Heiberg, 2014, s. 203 og Petersen, 2013, s. 187 og 279 og Heiberg, 2010, s. 49 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 94 
136 Heiberg, 2014, s. 203 og Bang-Pedersen, 2011, s. 140 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 19  
137 Bang-Pedersen, 2011, s. 149 
138 Heiberg, 2014, s. 204 
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aktører, som fx Skifteretten eller den fagkyndige bistand, der hver især kommer ind på forskellige 
tidspunkter. 
 

5.2.1 Mere end én rekonstruktør 
 

Skifteretten kan beskikke mere end én rekonstruktør, der varetager hvervet hver for sig efter KL § 
11 a, stk. 1 og KL § 11 e, stk. 4. Skifteretten kan også bestemme rollefordelingen mellem disse. Det 
er dog mere reglen end undtagelsen, at der kun er beskikket en rekonstruktør, og det kommer på tale 
ved større rekonstruktionsbehandlinger.139 Såfremt rekonstruktionsplanens forudsætninger ændres 
væsentligt, kan Skifteretten beslutte, at der beskikkes flere ad hoc rekonstruktører efter KL § 11 f, 
stk. 2 og KL § 11 e, stk. 4. Der afholdes i så fald et nyt skiftemøde om dette. Hvis rekonstruktøren 
overtager ledelsen, kunne det tænkes, at arbejdsbyrden for rekonstruktøren blev for stor, og at der i 
så fald opstår behov for en supplerende rekonstruktøren. Den interne koordinering af arbejdsbyrden 
mellem rekonstruktørerne bør nedskrives.140 Skifteretten har mulighed for at have indflydelse på ar-
bejdet mellem rekonstruktørerne efter KL § 11 a og kan beslutte, at særlige beslutninger tages i fæl-
lesskab, og endvidere kan Skifteretten beslutte, hvilken rekonstruktør der får ret, hvis der er uenig-
hed mellem rekonstruktørerne.141 

Tillidsmanden bør ved flere rekonstruktører hæfte sig ved den nedskrevne arbejdsdeling mellem re-
konstruktørerne, for det kan tænkes, at flere rekonstruktører hiver fat i tillidsmanden samtidigt. 
 

5.3 Skifteretten 
 

Skifteretten har en central funktion og varetager tilsynsopgaven, samt agere beslutningstager ved 
tvister efter KL § 2 a – 2 e og KL § 31. Den træffer beslutninger vedrørende rekonstruktionens ind-
ledning og ophør.142 Derudover påser Skifteretten, at rekonstruktionsforløbet er i overensstemmelse 
med gældende ret, dvs. at de tidsmæssige frister overholdes, at afstemningerne forløber efter regler-
ne osv. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, skal Skifteretten vurdere, om det måtte være på 
sin plads at gribe ind. 

Imidlertid har Skifteretten mest at foretage sig i den indledende fase, dvs. ved begæringen og den-
nes godkendelse, hvor aktører beskikkes og forudsætningerne skal efterprøves. Herefter står den for 

                                                
139 Heiberg, 2014, s. 207 og Petersen, 2013, s. 194 og Bang-Pedersen, 2011, s. 144 – 145 og Heiberg, 2010, s. 22 og 49 og U.2010B.401, s. 1 
140 Heiberg, 2014, s. 211 og Bang-Pedersen, 2011, s. 145 - 146 
141 Heiberg, 2014, s. 36 og Eyben, 2013, s. 367 og Petersen, 2013, s. 169 og Bang-Pedersen, 2011, s. 146 
142 Heiberg, 2014, s. 85 og Bang-Pedersen, 2011, s. 166 
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møderne. 
 

5.4 Fagkyndig bistand 
 

Rekonstruktøren har mulighed for at antage fagkyndig bistand til hjælp for arbejdet, hvis det viser 
sig nødvendigt, jf. KL § 11 a, stk. 1. Dette kan gøres uden beskikkelse fra Skifteretten. Ved samtyk-
ke fra rekonstruktøren kan tillidsmanden ligeledes også antage den fornødne fagkyndige assistance, 
som denne finder relevant for en afgrænset del af opgaven, fx ved vurderingen af et særligt aktiv, jf. 
afsnit 5.4. Dette kan for eksempel være en person med en særlig brancheindsigt, fx skyldners sæd-
vanlige økonomiske rådgiver eller revisor.143 Selvom tillidsmanden antager sådan fagkyndig bi-
stand, er ansvaret for udførelsen af opgaven stadig hos tillidsmanden, hvis denne har rekvireret den 
fagkyndige bistand. Den fagkyndige bistand kan have forskellige baggrunde, fx en person med en 
speciel forstand på værdiansættelse af et bestemt type aktiv, eller det kan være en ejendomsmæg-
ler.144 

Det er ikke udelukket, at skyldnerens sædvanlige økonomiske rådgiver eller revisor også kan udføre 
opgaver i forbindelse med udarbejdelse af rekonstruktionsmaterialet. 
 

5.5 Tilsyn 
 

Hvis det antages, at der er risiko for, at rekonstruktionsforslaget er i fare, så kan fordringshaverne 
bestemme, at skyldneren underkastes tilsyn, jf. KL § 14 d. Tilsvarende kan Skifteretten som en be-
tingelse for rekonstruktionsforslaget beslutte, at en tidligere rekonstruktøren kan føre tilsyn med 
skyldneren, jf. KL § 13 e, stk. 6. Tilsynets funktion går i gang, efter at rekonstruktørens beskikkelse 
er ophørt, og opgaven går på at overvåge skyldnerens overholdelse af vilkårene i rekonstruktions-
forslaget, jf. KL § 15.145 
 

5.6 Skyldneren 
 

Den insolvente og rekonstruktionsramte virksomhed er som skyldneren selvsagt omdrejningspunk-
tet for selve arbejdet.146 Det første skyldneren, i form af virksomhedens ledelse har til opgave, er, at 
erkende situationens alvor. Dette er ikke nødvendigvis let beslutning at tage, hvilket der kan være 

                                                
143 Heiberg, 2014, s. 85 og 204 og Bang-Pedersen, 2011, s. 164 – 165 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 94 
144 Bang-Pedersen, 2011, s. 164 - 165 
145 Petersen, 2013, s. 310 - 311 
146 Bang-Pedersen, 2011, s. 139 
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mange årsager til.147 Fx kan den siddende ledelse selv være medvirkende til, at virksomheden er 
havnet i likviditetsmæssige problemer. En krise opstår sjældent fra den ene dag til den anden, og 
symptomerne til denne er typisk opstået over en periode.  
 

5.7 Fordringshaverne 
 

Fordringshavernes rolle er at møde op til fordringshavermødet, hvor de kan stille spørgsmål og 
stemme om rekonstruktionsplanen.148 Uden at der er stemt for rekonstruktionsplanen, kan rekon-
struktionen ikke blive gennemført. Yderligere er fordringshavernes rolle at møde op til næste for-
dringshavermøde og stemme om vedtagelsen af rekonstruktionsforslaget. Fordringshaverne kan for-
uden leverandører udgøres af et pengeinstitut og/eller andre offentlige instanser som fx bank eller 
SKAT.149 Tillidsmandens virke udspringer af fordringshavernes behov for at kunne fæste deres til-
lid til rekonstruktionen. Den neutrale tillidsmand medvirker således til, at rekonstruktionsplanen og 
rekonstruktionsforslaget er baseret på et sagligt informationsgrundlag.150 
 

5.8 Revisor 
 

Rekonstruktøren og tillidsmanden kan bede virksomhedens generalforsamlingsvalgte revisor om at 
komme med udtalelser, opgørelser osv. Årsagen hertil er, at det sparer tid for rekonstruktøren og til-
lidsmanden, hvilket gør behandlingen af rekonstruktionen mindre omkostningstung i den sidste en-
de.151  

Som en sidebemærkning medfører denne foranstaltning herforuden, at revisors tavshedspligt i hen-
hold til RL § 30 tilsidesættes. Hvordan dette fungerer i praksis mener Kiertzner m.fl. beror på en 
”konkret aftale, der sikrer en hensigtsmæssig koordinering af arbejdet”.

152
 I praksis har jeg den op-

fattelse, at dette område kan give anledning til problemer, da virksomhedens revisor er omfattet af 
tavshedspligt, og et brud på denne er strafbart i henhold til straffeloven. Revisor må dog godt i hen-
hold til RL § 22, hvis der er anledning til forhold af antage, at ledelsen er inddraget i kriminalitet af 
særlig grov karakter underrette SØIK herom.153 

                                                
147 Borch, 2011, s. 1 – 4 og 11 
148 Heiberg, 2014, s. 46 – 47 og Heiberg, 2010, s. 51 - 52 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 110 
149 Heiberg, 2014, s. 242 
150 Heiberg, 2014, s. 21 og Petersen, 2013, s. 172 
151 Heiberg, 2014, s. 204 og RR.2012.05.0012, s. 5 
152 RR.2011.08.0012, s. 6 
153 Langsted, 2013, s. 350 og 378 
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I den indledende fase henter rekonstruktionsteamet betydelig information om skyldnerens virksom-
hed og forholdene i øvrigt fra revisor.154 I tilfælde, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af 
virksomheden efter KL § 11 a, stk. 3, er rekonstruktøren i sin ret til at udpege en anden revisor. De 
øvrige kompetencer vedrørende generalforsamlingen er tillagt virksomhedens ledelse.155 Dette med-
fører, at der mellem rekonstruktionsteamet og virksomhedens revisor kan opstå et spændingsfor-
hold. 

Hvad angår forholdet mellem tillidsmanden og virksomhedens revisor kan der næppe ”forventes 
særlige problemstillinger i den anledning”, dvs. at de bliver uenige, hvilket bunder i, at deres roller, 
selvom de begge er revisorer i praksis, er forskellige.156 
 

5.9 Delkonklusion 
 

Der er en række aktører tilknyttet rekonstruktionen af skyldner. Rekonstruktøren er den primære ak-
tør, og tillidsmanden er rekonstruktørens højre hånd, der bistår med tilvejebringelse af regnskabs-
mæssige og økonomiske oplysninger. 

Selvom der kun er en tillidsmand, kan Skifteretten bestemme, at der skal beskikkes flere rekon-
struktører. Ansvarsdelingen mellem rekonstruktørerne fastsættes ligeledes af Skifteretten. Rekon-
struktøren kan, uden Skifterettens medvirken, antage fagkyndig bistand i tilfælde, hvor særlig eks-
pertise er nødvendig. Der gælder de samme krav om habilitet for den fagkyndige bistand, som der i 
øvrigt gælder for rekonstruktøren og tillidsmanden. 

For videre studier kunne det være relevant at undersøge muligheden for, at tillidsmanden påtager 
sig rollen som rekonstruktøren. Reelt set kunne tillidsmanden godt agere rekonstruktør, da denne 
potentielt også besidder de forretningsmæssige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre 
arbejdet. Dog er ulempen, at tillidsmanden ikke besidder de juridiske kompetencer. 
 

 

Kapitel 6 – Forslag til rekonstruktionsplan 
 

                                                
154 Heiberg, 2014, s. 204 og Heiberg, 2010, s. 49 - 50 
155 Heiberg, 2014, s. 89 og Petersen, 2013, s. 147 og Heiberg, 2010, s. 20 
156 Heiberg, 2010, s. 49 
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6.1 Indledning 
 

Dette kapitel omhandler rekonstruktionsteamets udarbejdelse af forslaget til rekonstruktionsplanen, 
hvor der i afsnittene 6.2.1 – 6.2.4 skitseres de delelementer, der indgår heri. Tillidsmanden har to 
primære opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til rekonstruktionsplanen. Disse er ef-
ter afsnit 6.2.3 og 6.3 at vurdere, om der er mangler ved skyldnerens senest aflagte årsrapport samt 
at vurdere skyldnerens aktiver, som vist midterst i figur 6.1. I afsnit 6.4 er værdien af tillidsmands 
arbejde diskuteret. Afslutningsvist behandles gennemførlighedserklæringen i afsnit 6.5. 
 
 

 

 
 
6.2 Udarbejdelse af forslag til rekonstruktionsplan 
 
Efter tillidsmanden har sagt ja til opgaven, modtager denne indledningsvist en instruks fra rekon-
struktøren. Instruksen beskriver ansvarsfordelingen mellem parterne og er en formalisering af, 
hvem der gør hvad.157 Dette skulle gerne modvirke, at der opstår tvivl over retningslinjerne for sam-
arbejdet. 

Tillidsmanden bistår rekonstruktøren i udarbejdelse af forslaget til rekonstruktionsplanen, jf. KL § 
11 c, stk. 1, hvis indhold er skitseret i figur 6.1. Forslaget til rekonstruktionsplanen sendes til samt-
lige kendte fordringshavere og Skifteretten senest 1 uge før første møde.158  

                                                
157 Heiberg, 2014, s. 214 og RR.2012.05.0012, s. 5 og Paulsen, 2011, s. 257, 293 og 372 
158 Petersen, 2013, s. 186 og U.2010B.401, s. 1 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 112 
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Det er op til rekonstruktionsteamet at vurdere, hvilke væsentlige forhold der kan hindre rekonstruk-
tionens gennemførelse. Væsentlige forhold, der kan hindre, kunne for eksempel være manglende 
opbakning fra en hovedfordringshaver, ledelsesmæssige problemer eller et eventualkrav. Det er ik-
ke noget krav, at der på nuværende tidspunkt skal oplyses om dividende til fordringshaverne, men 
en identifikation af dividendeniveauet er alligevel hensigtsmæssigt at oplyse.159  

Det er anført, at rekonstruktionstypen typisk vil ”blive anført af rekonstruktøren, hvorimod der som 
regel vil være tale om regnskabsmæssige forhold, der kan være til hindring for gennemførelsen af 
rekonstruktionen”.160 Selvom rekonstruktionstypen anføres af rekonstruktøren, må der lægges til 
grund, at rekonstruktøren forinden sammen med tillidsmanden danner sig overblik over virksomhe-
den. Dermed kan tillidsmanden give input og på den måde hjælpe rekonstruktøren med at finde den 
mest hensigtsmæssige løsning. 

Hvis der ikke er opbakning blandt fordringshavere eller medarbejdere i virksomheden, eller der er 
udsigt til faldende salg, så skal dette oplyses i redegørelsen, da disse faktorer kan medvirke til, at re-
konstruktionen ikke kan gennemføres, dvs. kritiske forhold skal undersøges.  
 

6.2.1 En begrundet redegørelse 
 

Det første krav til forslaget til rekonstruktionsplanen er en begrundet redegørelse for hvordan sagen 
skal løses, herunder hvilken type forslag der agtes benyttet, jf. KL § 11 c, stk. 2, nr. 1. 
 

6.2.2 Skyldnerens balance 
 

Efter KL § 11 c, stk. 2, nr. 2 skal der, så vidt det er muligt, gives oplysning om skyldnerens balance 
pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen med angivelse af afvigelser som følge af 
senere indtrufne ændringer.161 Først og fremmest bemærkes, at ved formuleringen ”så vidt muligt”, 
skal dette ikke forstås således, at det er nødvendigt med oplysningen, men derimod snarere, hvis det 
er muligt. Paulsen anfører, at udarbejdelsen er tillidsmandens opgave, hvilket virker fornuftigt at 
antage, i og med at det handler om regnskab.162  

Statusoversigt beregnes ifølge Heiberg således: ”Aktiverne oplistes, hvorefter panthæftelser fra-
trækkes de respektive aktiver. Herefter opsummeres værdien af de frie aktiver. Herfra trækkes de 

                                                
159 Heiberg, 2014, s. 209 og Heiberg, 2010, s. 55 og Paulsen, 2011, s. 248 
160 RR.2012.05.0012, s. 3 
161 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 114 og Paulsen, 2011, s. 248 
162 RR.2012.05.0012, s. 3 
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krav, der ikke akkorderes”.163 Dette er skitseret i det følgende: 
 

• Pantsatte aktiver - Panthæftelser = frie aktiver 
• Frie aktiver - krav der ikke akkorderes = Nettoaktiverne 

 
Krav, der ikke akkorderes efter § 10 a er fx fortrin i forbindelse med konkurs, lønforpligtelser og 
omkostninger ved rekonstruktion. Nettoaktiverne sammenholdes med den usikrede gæld, hvorved 
statusdividende fremkommer. Statusdividende er ikke nødvendigvis det samme som den dividende, 
fordringshaverne i den sidste ende modtager. Umiddelbart er værdiansættelse af aktiverne heller ik-
ke nødvendigvis den samme som kan fremkomme ved salg af aktiverne, hvis løsningen er en virk-
somhedsoverdragelse. Tillidsmandens vurdering af skyldnerens aktiver skal efterfølgende justeres, 
såfremt disse ikke matcher tillidsmandens vurdering af aktiverne.  

Hvis løsningen er et virksomhedssalg, er et dilemma, i og med at en køber får adgang til at se vær-
diansættelsen i balancen, hvilket vanskeliggør at finde en tilfredsstillende pris. ”Her har man imid-
lertid prioriteret fordringshavernes informationsbehov højest”.164 
 

6.2.3 Mangler ved skyldnerens seneste årsrapport 
 

I henhold til KL § 11 c, stk. 2, nr. 3 skal tillidsmanden give oplysning om, hvorvidt der er mangler 
ved skyldnerens senest aflagte årsrapport.165 At tillidsmanden skal give denne oplysning, falder na-
turligt i forlængelse af, at denne årsrapport tidligere blev tilsendt fordringshaverne, jf. KL § 11 b, 
stk. 2. Denne oplysning skal vedlægges i forbindelse med fremlæggelsen af rekonstruktionsplanen 
til første møde. Målet, med at tillidsmanden skal vurdere mangler ved skyldnerens senest aflagte 
årsrapport, beror på, at fordringshaverne skal have bedst mulig information før mødet. Se i øvrigt 
tillidsmandens erklæringsmuligheder ved denne opgave i afsnit 9.4.1. 

Afhængigt af tidspunktet for indledning af rekonstruktionsbehandlingen samt hvornår skyldneren 
har regnskabsår, så kan årsrapporten være alt fra 0 til 1,5 år gammel, hvis det seneste årsregnskab 
samtidig var virksomhedens første aflagte årsregnskab. Jo ældre årsrapporten er, desto større er 
sandsynligheden for, at der i den mellemliggende periode er hændt så meget for virksomheden, at 
den seneste årsrapport har begrænset information, simpelthen fordi informationerne er gamle.166 

                                                
163 Heiberg, 2014, s. 210 og Heiberg, 2010, s. 56 
164 Heiberg, 2010, s. 56 
165 Heiberg, 2014, s. 47 og 211 og Petersen, 2013, s. 187 - 188 og Paulsen, 2011, s. 149 og 248 
166 Heiberg, 2014, s. 211 og Petersen, 2013, s. 187 - 188 
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Derfor kan denne årsrapport sjældent give et retvisende billede af skyldnerens økonomiske situati-
on. 

Tillidsmanden skal således vurdere arbejdet udført af revisoren til skyldneren. Jf. KL § 328, stk. 5 
må tillidsmanden ikke revidere skyldnerens virksomhed. Derfor må tillidsmandens vurdering nød-
vendigvis være behæftet med usikkerhed, idet der i så fald er tale om en udtalelse om skyldnerens 
senest aflagte årsrapport. 

Ved vurderingen af skyldnerens senest udarbejdede årsrapport og om der efter tillidsmandens opfat-
telse er mangler derved, skal tillidsmanden efter KL § 11 c, stk. 2, nr. 3 vurdere, om revisorpåteg-
ningen var været relevant, hvilket kun undtagelsesvist kan resultere i et erstatningsansvar.167 På 
grund af denne risiko for eventuelt at gøre et erstatningsansvar gældende overfor skyldnerens revi-
sor og ledelse ved en væsentlig mangel, skal tillidsmanden være sikker på, at de mangler, denne gør 
gældende, også er korrekte. 

I relation til vurderingen af årsrapporten skal tillidsmanden vurdere om balancen på selve dagen for 
begæringen for rekonstruktionen i relation til årsrapporten er fornuftig efter KL § 11 c, stk. 2, nr. 2. 
Tillidsmanden forholder sig, ved vurdering af om senere indtrufne hændelser har indflydelse på ba-
lancedagen, til redegørelsen, som skyldnerens egen revisor har udarbejdet. 

Der kan være et utal af mangler ved skyldnerens sidst aflagte årsrapport, og det er ikke nærmere de-
fineret, hvad der menes med en mangel. Dog står det klart, at en mangel skal være væsentlig set fra 
fordringshavernes opfattelse. Der kan fx være tale om forkert anvendt regnskabspraksis, at forud-
sætningen om going concern ikke var rigtige eller der kan være mangler om oplysninger vedrørende 
forhold, der burde have påvirket årsrapportens konklusion. Der er i konkursloven ikke krav til, hvil-
ke handlinger tillidsmanden skal udføre. Da tillidsmanden ikke må revidere virksomheden, må det 
derfor lægges til grund, at der er tale om en gennemlæsning af sidste års regnskabs og protokol mv. 
med henblik på at se åbenlyse fejl eller mangler. 

Der kan være tale om, at skyldnerens årsrapport forefindes som et udkast, dvs. fordringshaverne har 
ikke set dette.168 I dette tilfælde er det irrelevant at udarbejde kommentarer hertil, fordi det alligevel 
ikke kommer til fordringshavernes kendskab. 
 

6.2.4 Væsentlige skridt 
 

I henhold til KL § 11 c, stk. 2, nr. 4 skal forslaget til rekonstruktionsplanen yderligere indeholde en 
redegørelse for de væsentlige skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen. Her 

                                                
167 Heiberg, 2014, s. 211 og Bang-Pedersen, 2011, s. 148 – 149 og Paulsen, 2011, s. 149 og Heiberg, 2010, s. 56 – 57 
168 Heiberg, 2010, s. 57 
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kunne væsentlige skridt være, at der skal ansættes en ny ledelse. Redegørelsen skal udarbejdes af 
rekonstruktøren og tillidsmanden i fællesskab. Hvis målet er virksomhedssalg, er et væsentligt 
skridt fx være at rekvirere den bistand, der er nødvendig for at kunne gennemføre virksomhedssal-
get.169 
 

6.3 Vurdering af skyldnerens aktiver 
 

Tillidsmanden skal vurdere alle skyldnerens aktiver jf. KL § 11 c, stk. 3, og en oversigt over disse 
skal vedlægges rekonstruktionsplanen.170 Dette omfatter både frie og pantsatte aktiver, og vurderin-
gen skal bero på, hvad aktivet kan sælges til inden for en relativt kort periode.171 Ydermere fremgår 
det af betænkningen, at tillidsmanden må lægge til grund, at udgangspunktet for vurderingen er ak-
tivernes værdi i fortsat drift.172 På den anden side fremgår det, at såfremt aktivet ikke indgår i den 
fortsatte drift, som tilfældet er, hvis aktivet indgår i en virksomhedsoverdragelse, skal vurderingen 
ske under hensyn til dette.173 Erklæringer ved udarbejdelsen af vurderingen af aktiverne er frem-
hævet i afsnit 9.4.2. 

Tillidsmandens vurdering af skyldnerens aktiver kan anvendes til et endeligt opgør med parthavere, 
jf. KL § 11 c, stk. 3. Skyldneren bør over for tillidsmanden have mulighed for at begære vurdering 
af aktiver enkeltvis, hvis de i forvejen er vurderet samlet.174 Panthaverne skal have mulighed for at 
udtale sig til Skifteretten om tillidsmandens vurdering af aktiverne, inden Skifteretten træffer afgø-
relse herom.175 

Behandling af aktiver kræver en fysisk tilstedeværelse, der både tjener værdiansættelsen af aktivet, 
ejendomsretten til aktivet samt sikrer, at aktiverne ikke er håndpantsat, hvis sikringsakt er rådig-
hedsberøvelse.176 Værdiansættelse af immaterielle aktiver, fx IPR og goodwill, kræver især særlig 
opmærksomhed i denne sammenhæng, fordi det ofte udgør en stor del af de samlede aktiver i virk-
somheders balance. 

Det er praktisk, at forudsætningerne, der danner grundlag for vurderingen, nemlig aktiverne, er de 
samme forudsætninger, der udgør fundamentet for det samlede forslag til rekonstruktionsplanen. 

                                                
169 Heiberg, 2014, s. 212 og Paulsen, 2011, s. 248 
170 Heiberg, 2014, s. 212 og Petersen, 2013, s. 187 og Bang-Pedersen, 2011, s. 487 og Heiberg, 2010, s. 58 – 59 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 
114 
171 Heiberg, 2014, s. 213 og Heiberg, 2010, s. 210 og betænkning, 2009, s. 329 
172 Heiberg, 2014, s. 213 og 47 og betænkning, 2009, s. 329 
173 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 329 
174 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 184 
175 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 185 
176 Heiberg, 2014, s. 219 



 44 

”Der er som udgangspunkt tale om going concern værdier ved værdiansættelse”.177 Hvis aktivet i 
modsat fald ikke kommer til at indgå i den daglige drift, skal der tages hensyn hertil, eftersom going 
concern i dette tilfælde, ikke er opfyldt. For så vidt tillidsmanden ikke vurderer at have kompeten-
cen til vurdering af et særligt aktiv, er det med rekonstruktørens samtykke muligt at indkalde en 
person med netop kompetencen til dette.178Der er en række krav til værdiansættelsen af aktiverne. 
Der skal udover udgangspunktet i rekonstruktionen være virksomhedens fortsatte drift, såfremt akti-
verne ikke er med i den fremtidige drift.179 Princippet for værdiansættelse er realistisk pris ved salg 
inden en kort periode eller værdien ved fortsat drift for skyldnerens virksomhed, for så vidt denne er 
højere. 
 

6.3.1 Opdeling af vurdering på enkeltaktiver 
 

Det følger af KL § 12 e, stk. 2, at tillidsmanden på skyldnerens begæring skal foretage en enkeltvis 
vurdering af de aktiver, der tidligere af tillidsmandens var vurderet samlet.180 Dog skal dette kun 
ske, hvis det kan ske uden uforholdsmæssig omkostning. Denne bestemmelse udspringer af, at pant-
haveren skal høres i forbindelse med værdiansættelsen af aktivet. En opdeling af aktiverne sker ty-
pisk ske mellem en sikret og en usikret del. Tillidsmanden skal vurdere skyldnerens aktiver. Det er 
op til tillidsmanden selv at vurdere, om denne besidder de nødvendige kompetencer til arbejdet, og 
om det er nødvendigt at opsøge hjælp i form af sagkyndige vurderinger, jf. KL § 11 c, stk. 3.181 
 

6.4 Værdien af tillidsmanden arbejde 
 

Efter indførelsen af kravet om at have tillidsmanden tilknyttet, falder det nærtliggende at diskutere 
dennes rolle. Det er sandsynligt, at værdien af tillidsmandens arbejde har gjort sig gældende, der-
som tillidsmanden vurderer, at der er mangler ved skyldnerens senest aflagte årsrapport. Argumen-
tet er, at såfremt årsrapporten ikke var undersøgt, kunne udfaldet af rekonstruktionen være ændret, 
idet fordringshaverne givetvist havde stemt anderledes. Fx hvis vurderingen af en aktiv vurderes til 
en lavere værdi, hvilket kan bevirke at fordringshaverne stemmer for i stedet for imod. Det er dog 
svært at vide, om de mangler, der eventuelt er fundet ved skyldnerens senest aflagte årsrapporter, 
rent faktisk har medvirket til en ændring i beslutningerne hos fordringshaverne. 

                                                
177 Bang-Pedersen, 2011, s. 487 
178 Heiberg, 2014, s. 205 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 94 
179 Heiberg, 2014, s. 213 og Heiberg, 2010, s. 58 – 59  
180 Petersen, 2013, s. 228 
181 Heiberg, 2014, s. 213 og Petersen, 2013, s. 187 og Heiberg, 2010, s. 58 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 114 og Paulsen, 2011, s. 248 
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Yderligere skal det heller ikke undervurderes, at tillidsmanden kan være med til at finde flere om-
stødelige forhold som beskrevet i afsnit 7.4.3, hvilket potentielt kan opveje de ekstraomkostninger 
der måtte være ved dennes honorar. Fordringshaverne har brug for den mest objektive vurdering af 
virksomheden, så værdien ved at bruge en tillidsmand til rekonstruktion er ikke spildt.  
 

6.5 Erklæring om rekonstruktionsplanens gennemførlighed 
 

Rekonstruktionsteamet skal i fællesskab afgive en erklæring om rekonstruktionsplanens gennemfør-
lighed, hvilket følger af KL § 11 c, stk. 3. Dette punkt går først og fremmest på, om rekonstrukti-
onsplanens indhold forekommer realistisk. Det er i sig selv et paradoks, at rekonstruktøren skal ud-
arbejde en erklæring om, hvorvidt den plan, som rekonstruktøren selv har udarbejdet, er gen-
nemførlig, idet det må antages, at rekonstruktøren ikke bekendtgør en plan, som denne ikke måtte 
finde gennemførlig. Imidlertid er formålet med det særskilte krav for at sikre, at tillidsmanden og 
rekonstruktøren aktivt forholder sig til spørgsmålet.182 

Ved denne erklæring vil tillidsmanden tage sig af de regnskabsmæssige problemstillinger mens det 
forventes, at rekonstruktøren har fokus på de juridiske problemstillinger. Virksomhedens kommer-
cielle problemstillinger må formodes at ligge hos begge, dog mest hos rekonstruktøren. Der må 
lægges til grund, at de to aktører ikke er uenige indbyrdes omkring det videre forløb, samt hvilken 
type rekonstruktion, der agtes fremsat, og disse aktører må til et vist punkt forventes løbende at dis-
kutere og på den måde komme frem til en samlet konklusion.183  
 

6.6 Delkonklusion 
 

Såfremt tillidsmanden eller rekonstruktøren finder oplysninger, som de mener, er relevante for for-
dringshaverne, skal de gøre opmærksom herpå.  

Som det vigtigste indeholder forslaget til rekonstruktionsplanen en begrundet redegørelse for den 
type rekonstruktion, der agtes fremsat. Forslaget til rekonstruktionsplanen skal yderligere indeholde 
oplysninger om skyldnerens balance ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen samt 
tillidsmandens vurdering af eventuelle mangler ved skyldnerens senest aflagte årsrapport. Endelig 
skal forslaget til rekonstruktionsplanen indeholde en redegørelse for væsentlige skridt, der skal 
foretages under rekonstruktionsbehandlingen. 

                                                
182 Heiberg, 2014, s. 203 og Bang-Pedersen, 2013, s. 81 og Petersen, 2013, s. 189 og Heiberg, 2010, s. 51 – 52 og 59 og Paulsen, 2011, s. 248 
183 Heiberg, 2014, s. 47 og RR.2011.08.0012, s. 3 og Paulsen, 2011, s. 236 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 91 
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Sammen med rekonstruktøren skal tillidsmanden erklære sig om rekonstruktionsplanens 
gennemførlighed. Tidsaspektet er afgørende. Fra rekonstruktionsteamet er beskikket, er der 3 uger 
til materialet skal foreligge, hvilket betragtes som værende en relativ kort periode. Dette udgør en 
udfordring. 

Det kunne være interessant, hvis der fandtes en revisionsstandard for tillidsmandens arbejde i for-
bindelse med rekonstruktion, der fungerer som rettesnor som arbejdet. Dette bidrager til at sikre en 
konsistent behandling af rekonstruktion fra tillidsmandens side. Rekonstruktionsreglerne er stadigt 
nye. Det er ikke udelukket, at der efter behandling af flere sager kan opstå tendenser til tillidsmand 
til tillidsmand ved udførelsen af opgaverne. Disse kan over tid danne grundlag for en standard. 
 

 

Kapitel 7 – Rekonstruktionsforslag 
 

 

7.1 Indledning 
 

I dette kapitel er de enkelte elementer i rekonstruktionsforslaget behandlet i afsnittene 7.2 – 7.5. 
Ved udarbejdelse af rekonstruktionsforslaget skal fordringshaverne samt Skifteretten have tilsendt 
en række materialer, der skal danne grundlag for beslutningen om vedtagelse af det endelige rekon-
struktionsforslag.184 Kravene til indholdet af rekonstruktionsforslaget er skitseret i figur 7.1 og be-
står af tre hovedelementer. 

 

 

 
                                                
184 Heiberg, 2014, s. 215 og Petersen, 2013, s. 279 og Bang-Pedersen, 2011, s. 487 og 583 og Heiberg, 2010, s. 35 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 
83 og Paulsen, 2011, s. 249 
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7.2 Særligt ved virksomhedsoverdragelse 
 

Rekonstruktionsforslaget skal efter KL § 13 b, stk. 1, nr. 1, litra a – c, såfremt det indbefatter be-
stemmelse om virksomhedsoverdragelse, indeholde oplysninger om:185 
 

(a) Overdragelsessummen 
(b) Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende aftaler, der omfattes af overdragelsen. 
(c) Erhververen 

 
Ved oplysninger om overdragelsessummen er det ikke fyldestgørende at angive, at virksomheden 
overdrages til den bedst mulige pris eller lignende. Hvis der er flere potentielle købere til virksom-
heden, og hvis forhandlingerne om virksomhedsoverdragelsen ikke er afsluttet, er det tilstrækkeligt, 
at oplysningerne om overdragelsessummen indeholder en mindstepris.186 Alternativt kan der være 
tale om auktionslignende vilkår, hvilket fordrer, at køber og pris endnu ikke er fundet. I dette tilfæl-
de skal der stadig være oplyst en mindstepris, som køber tager for den del af virksomheden, der 
overdrages.187 Hvis der er fundet en køber, skal dennes identitet være vedlagt.188  

Hvilke aktiver og passiver, der er inkluderet, vil ”givetvis uden videre kunne identificeres ud fra re-
konstruktionsforslaget eller den vedhæftede modregnede balance”.189  
 

7.3 Oversigt over skyldnerens status 
 

Efter KL § 13 b, stk. 1, nr. 2, litra a – c indeholder rekonstruktionsforslaget en oversigt over skyld-
nerens status.190 Dette er ifølge Paulsen tillidsmandens opgave, men Heiberg påpeger, at den yderli-
gere kan udarbejdes af virksomhedens revisor.191 
 

                                                
185 Heiberg, 2014, s. 35, 39, 208 og 215 
186 Heiberg, 2014, s. 215 og Petersen, 2013, s. 279 og Bang-Pedersen, 2011, s. 584 og Heiberg, 2010, s. 35 
187 Heiberg, 2014 s. 215 
188 Paulsen, 2011, s. 279 og Heiberg, 2010, s. 60 
189 Paulsen, 2011, s. 350 
190 Heiberg, 2014, s. 214 og Petersen, 2013, s. 279 – 280 og Bang-Pedersen, 2011, s. 488 
191 Heiberg, 2014, s. 215 og RR.2012.05.0012, s. 4 og Paulsen, 2011, s. 358 og Heiberg, 2010, s. 60 – 61 
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7.3.1 Skyldnerens aktiver med oplysning om værdien af de enkelte aktiver 
 

Den måde, hvorpå værdiansættelse af de enkelte aktiver er sket, er ikke nødvendigvis ens for alle 
aktiverne. Typisk følges opbygningen fra skyldnerens seneste årsrapport, der er korrigeret for til- og 
afgange.192 Såfremt vurderingen af aktivet er foretaget af tillidsmanden eller en ekstern fagkyndig 
person, skal dette fremgå. 
 

7.3.2 Skyldnerens pantsatte aktiver 
 

I henhold til bestemmelsen skal oversigten over skyldnerens status indeholde informationer om 
pantsatte aktiver, panterettighedernes art samt størrelsen af pantefordringerne og eventuel friværdi i 
de enkelte aktiver. Formålet hermed er, at fordringshaverne nu også kan få indsigt i samtlige af 
skyldnerens aktiver, der, såfremt de bliver indfriet fra deres panthæftninger, kan indgå i virksomhe-
den.193 
 

7.3.3 Usikrede krav 
 
I henhold til bestemmelsen skal der også være en oversigt over usikrede krav, herunder pantsikrede 
krav, i det omfang pantet ikke strækker til, med angivelse af fordringshaverne og opdelt efter krave-
nes placering i konkursordenen. Denne bestemmelse har et vist overlap med den foregående, men 
indeholder også fordringshavere, der ikke har pantsikrede krav. 
 

7.4 Redegørelse fra rekonstruktøren og tillidsmanden 
 

I forhold til rekonstruktionsforslaget er det rekonstruktionsteamets opgave at udarbejde en redegø-
relse, jf. KL § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra a – h. Delelementerne i redegørelsen er forklaret i det følgen-
de. 
 

7.4.1 Eventuelle kommentarer til statusoversigt 
 

Ifølge KL § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra a indeholder redegørelsen eventuelle kommentarer til den status-
oversigt, der er nævnt i nr. 2. Hvis der er ændringer i statusoversigten i forhold til den statusover-

                                                
192 Paulsen, 2011, s. 352 
193 Paulsen, 2011, s. 353 
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sigt, der blev udarbejdet i forbindelse med rekonstruktionsplanen, skal rekonstruktionsteamet kunne 
kommentere herpå, såfremt fordringshaverne måtte finde på at stille spørgsmål hertil. Yderligere 
skal det fremgå, hvis tillidsmanden har forhold med skyldneren, der er uafklarede.194 
 

7.4.2 Sammenhæng mellem statusoversigt og skyldnerens regnskab 
 

I henhold til KL § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra b indeholder redegørelsen ”en redegørelse for sammen-
hængen mellem den statusoversigt, der er nævnt i nr. 2, og skyldnerens senest aflagte regnskab.” 
Virksomhedens negative egenkapital er central, og udviklingen i denne kan undersøges195. I tilfælde 
af at virksomhedens årsregnskab i den mellemliggende periode er udarbejdet, kan dette benyttes i 
statusoversigten. 
 

7.4.3 Omstødelige forhold 
 

Redegørelsen indeholder oplysninger om forhold, der kan omstødes, om anlagte omstødelsessager 
og om bortfaldne rettigheder i henhold til § 12 j, stk. 2. Typisk har tillidsmanden forinden undersøgt 
omstødelige forhold i bogholderiet, mens rekonstruktøren har undersøgt for omstødelige forhold i 
forhold til pant og andre sikkerheder. Såfremt der findes omstødelige forhold, udloddes disse til 
fordringshaverne som supplement til dividenden. Tillidsmanden kan også kigge efter omstødelige 
forhold i fx anlægskartoteket eller lagerkartoteket og gennemgå dispositioner med skyldnerens 
nærtstående og kautionister. 

Reglerne om omstødelse finder anvendelse, når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, jf. KL § 12 
i. Enhver fordringshaver, der er stemmeberettiget, kan stille forslag om omstødelse, jf. KL § 12 k, 
stk. 1. Dette medfører også, at rekonstruktøren og skyldneren ikke kan stille forslag om omstødelse. 
Forslag vedrørende omstødelse kan fremsættes når som helst, men dog senest på det møde, hvor der 
stemmes om rekonstruktionsforslaget, jf. KL § 12 k, stk. 1.196 

Fordringshaverne stemmer om forslag for omstødelse efter de samme afstemningsregler, der gælder 
ved afstemning om rekonstruktionsforslag, hvilket betyder, at et forslag er vedtaget med mindre et 
flertal af de mødedeltagende fordringshavere stemmer imod, jf. KL 12 k, stk. 1. Dog skal mindst én 
fordringshaver stemme for. Som udgangspunkt kan en disposition, som rekonstruktøren har sam-
tykket i, ikke omstødes. Har rekonstruktøren overskredet sine beføjelser, kan omstødelse være kon-

                                                
194 Petersen, 2013, s. 279 og Paulsen, 2011, s. 249 og 359 
195 Heiberg, 2014, s. 216 og Petersen, 2013, s. 279 og Heiberg, 2010, s. 62 
196 Heiberg, 2014, s. 43 og Ørgaard, 2014, s. 89 og 152 og Eyben, 2013, s. 371 og Petersen, 2013, s. 244 og Heiberg, 2010, s. 33 - 34 og betænkning 
nr. 1512, 2009, s. 133  
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sekvensen, jf. KL § 72, stk. 3. 
 

7.4.4 Ansvarspådragende forhold 
 

Yderligere indeholder redegørelsen oplysning om skyldnerens eventuelle ansvarspådragende for-
hold. Her henledes opmærksomheden på direktionens, bestyrelsens eller kapitalejernes handlinger i 
forhold til håbløshedstidspunkt, altså tidspunktet hvor virksomheden drives for fordringshavernes 
regning og risiko, som yderligere er beskrevet i afsnit 4.4. Dette kan eksempelvist være manglende 
betaling af skat og moms, hvilket er ansvarspådragende for ledelsen.197 Tillidsmanden skal vurdere 
et eventuelt ledelsesansvar.198    
 

7.4.5 Konkurskarantæne 

 
Oplysning om eventuelle forhold, der kan begrunde konkurskarantæne skal også med i redegørel-
sen. Dette er en tilføjelse til konkursloven af 2011. Det skal undersøges, om et eller flere medlem-
mer af ledelsen har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. 

Konkursrådet afgav i marts 2011 betænkning nr. 1525 om konkurskarantæne, hvilket yderligere ved 
lov nr. 429 af 1. maj 2013 indførte reglerne om konkurskarantæne, der giver medlemmerne af en le-
delse med bebrejdelsesværdige forhold indskrænkninger mod at drive ledelse i selskaber med be-
grænset hæftelse samt i særlige tilfælde også i selskaber med personlig hæftelse.199  
 

7.4.6 Årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder 
 

Oplysninger om årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder skal ligeledes med i redegørel-
sen. Dette kunne skyldes, at dele af virksomhedens aktiviteter har været tabsgivende, eller hvis en 
bankforbindelse har tabt tilliden til selskabet, hvorefter finansieringen er nedbrudt.200 Bestemmelsen 
angiver et forhold, som fordringshaverne allerede har fået oplysning om i forbindelse med KL § 11 
b, stk. 2, nr. 3. 

Spørgsmålet om skyldnerens økonomiske vanskeligheder er noget af det første, rekonstruktionstea-
met drøfter, hvilket yderligere er beskrevet i afsnit 4.4. Dette skyldes, at det indledningsvist er rele-

                                                
197 Heiberg, 2014, s. 217 og Paulsen, 2011, s. 249 og 360 
198 RR.2010.10.0072, s. 5 
199 Heiberg, 2014, s. 22 og Petersen, 2013, s. 84 - 85 
200 Petersen, 2013, s. 279 og Heiberg, 2010, s. 67 og Paulsen, 2011, s. 249 
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vant at afdække grunden til, at virksomheden i første omgang blev insolvent. Derefter er det muligt 
at komme frem til, hvorvidt virksomheden er i stand til at overleve efterfølgende. 

Der kan være forskellige grunde til virksomhedens insolvens. Nogle af de typiske årsager er oplistet 
nedenunder, og disse kan bruges som et redskab til at forstå virksomheden:201 
  

• Utilstrækkelig ledelse, hvor der er truffet uhensigtsmæssige beslutninger, der har ført 
virksomheden i en forkert retning. 
• Utilstrækkelig information og mangel på økonomisk styring, der har ført til uhensigts-
mæssige beslutninger, jf. nr. 1. 
• Strategiske og operationelle fejl, fx manglende marketingstrategi, manglende efter-
spørgsel efter virksomhedens produkter m.m. 
• Virksomhedens finansielle struktur og tilknyttede omkostninger er ude af trit med, 
hvad der måtte kunne forventes af en lignende virksomhed. 
• Dårlige virksomhedsopkøb, hvor indtjeningen ikke er tilfredsstillende. 

 
Årsagen til insolvens kan også være en kombination af ovenstående punkter. Ikke to virksomheder 
er ens, og behandlingen af en virksomhed sker derfor på baggrund af en subjektiv vurdering.202  
 

7.4.7 Dividende ved konkurs 
 

I henhold til KL § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra g indeholder redegørelsen oplysning om anslået dividende 
i tilfælde af skyldnerens konkurs.  

Ved tvangsakkord kommer der en dividende til fordringshaverne pga. salg af aktiverne. Ved kon-
kurs vurderes aktiverne til konkursværdien, og dermed gælder de tidligere værdiansættelsesprincip-
per om fortsat drift ikke længere.203 Beregningen af dividenden er derfor justeret i forhold til ak-
korddividenden. 

Paulsen anfører, at det er hovedreglen, at konkursdividenden andrager 0 % af fordringerne.204 Tidli-
gere blev bestemmelsen benyttet som en motivation til at få fordringshaverne til at stemme om et 
akkordforslag, da akkorddividenden var relativt højere end konkursdividenden. 
 

                                                
201 Bang-Pedersen, 2011, s. 27 
202 Bang-Pedersen, 2011, s. 30 
203 Heiberg, 2014, s. 217 
204 Paulsen, 2011, s. 361 
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7.4.8 Samarbejdet med skyldneren 
 

Derudover oplyses der efter KL § 13 b, stk. 1, nr. 3 litra h om forløbet af samarbejdet med skyldne-
ren under rekonstruktionsbehandlingen. Yderligere bør det omtales, hvorvidt rekonstruktøren har 
overtaget ledelsen, eller der i løbet af processen er foretaget udskiftninger i virksomhedens ledelse. 
Det kan også anføres, hvis ledelsen ikke har givet de informationer til rekonstruktionsteamet, som 
de burde.205  

Hvis rekonstruktionsbehandlingen munder ud i et rekonstruktionsforslag, må dette i sig selv være et 
udtryk for, at samarbejdet har fungeret på et tilfredsstillende niveau. 

Bestemmelsen er medtaget for at indikere, ”at der ikke er fejet noget ind under gulvtæppet fra 
skyldnerens side”.206 Det giver mening, at fordringshaverne får indsigt i, om der er opstået proble-
mer mellem skyldneren og tillidsmanden / rekonstruktøren, da dette er med til at give et bedre bille-
de af virksomheden. 
 

7.5 Erklæring om rekonstruktionsforslagets gennemførlighed 
 

Rekonstruktionsteamet udarbejder endvidere i henhold til KL § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra i en erklæ-
ring om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er rimeligt og frembyder en tilstrækkelig 
betryggelse for rekonstruktionsforslagets opfyldelse.207 

Det er paradoksalt, at rekonstruktionsteamet erklærer sig om gennemførligheden i det forslag, de 
selv har fremlagt. Det må antages, at rekonstruktionsteamet har udarbejdet materialet, fordi de me-
ner, at rekonstruktionsforslaget netop er gennemførligt. Foranstaltningen ser jeg derfor som et ud-
tryk for en ekstra betryggelse til fordel for fordringshaverne.  

Den i samarbejde med rekonstruktøren udarbejdede gennemførlighedserklæring om, hvorvidt re-
konstruktionsforslaget er gennemførligt efter KL § 11 c, stk. 3, er for fordringshaverne vigtig.208 Bå-
de rekonstruktøren og tillidsmanden skal efter de foreslåede regler erklære sig om rimeligheden af 
indholdet af rekonstruktionsplanen og rekonstruktionsforslaget.209 
 

                                                
205 Heiberg, 2014, s. 217 og Paulsen, 2011, s. 361 
206 Paulsen, 2011, s. 361 
207 Heiberg, 2014, s. 214 og Petersen, 2013, s. 280 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 251 
208 Heiberg, 2014, s. 213 – 214 og Petersen, 2013, s. 187 og Paulsen, 2011, s. 150 
209 Heiberg, 2014, s. 217 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 251 
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7.6 Delkonklusion 
 

Rekonstruktionsmaterialet, der udarbejdes til rekonstruktionsforslaget, er mere omfattende end 
materialet til brug for forslaget til rekonstruktionsplanen.  

Såfremt rekonstruktionsforslaget indeholder elementer af virksomhedsoverdragelse, skal forslaget 
indeholde oplysninger om overdragelsessummen, erhververen samt hvilke aktiver, passiver og gen-
sidigt bebyrdende aftaler, der er omfattet af forslaget. 

Hvad enten rekonstruktionsforslaget går på tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse, skal der 
udarbejdes en oversigt over skyldnerens status, hvilket indbefatter skyldnerens aktiver og værdien 
af hvert aktiv, skyldnerens pantsatte aktiver og usikrede krav.  

Rekonstruktionsteamet skal også udarbejde en redegørelse til rekonstruktionsforslaget. Redegørel-
sen indeholder eventuelle kommentarer til statusoversigten samt en redegørelse for sammenhængen 
mellem statusoversigten og skyldnerens senest aflagte regnskab. Ved sidstnævnte er en udarbejdel-
se af udviklingen i virksomhedens egenkapital betydningsfuld.  

Sammen med rekonstruktøren skal tillidsmanden finde forhold, der enten er ansvarspådragende, 
omstødelige eller om forhold, der kan begrunde konkurskarantæne. Tillidsmanden kan hjælpe hertil 
ved at kigge i virksomhedens bogholderi. 

Som de sidste tre punkter skal redegørelsen fra rekonstruktionsteamet indeholde oplysninger om 
årsagen til skyldnerens insolvens, dividende ved konkurs samt oplysninger om samarbejdet med 
skyldneren under rekonstruktionsprocessen. 

Rekonstruktionsteamet vedlægger en erklæring, der oplyser om rekonstruktionsforslaget efter re-
konstruktørens og tillidsmandens skøn er rimeligt og betryggeligt. Denne erklæring minder om er-
klæringen om rekonstruktionsplanens gennemførlighed, fordi begge erklæringer udarbejdes af både 
rekonstruktøren og tillidsmanden for at vurdere gennemførligheden af holdholdvis forslaget til re-
konstruktionsplanen og rekonstruktionsforslaget. 

Konkursloven beskriver hvad tillidsmanden og rekonstruktøren skal udarbejde, men indeholder ikke 
retningslinjer eller beskrivelser af arbejdshandlinger for hvordan rekonstruktionsmaterialet skal 
frembringes. Dette kan have flere årsager. 

Ikke to rekonstruktioner er ens. Ved at definere arbejdet i konkursloven på et generelt plan sikres 
det, at lovgivningen kan bruges i flest mulige rekonstruktioner uden, at den virker hæmmende ved 
de mere komplicerede rekonstruktioner. 

Det forhold, at retningslinjerne er overordnet defineret, stiller større krav til rekonstruktionsteamet, i 
og med at de er nødsaget til selv at finde ud af, hvad der konkret skal gøres. Antageligvis fordrer det 
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erfaring at kunne varetage denne selvstændighed. 
 

 

Kapitel 8 – Lovændringerne 
 

 

8.1 Indledning 
 

Formålet med nærværende kapitel er, at belyse de vigtige forhold rekonstruktion og klarlægge de 
væsentligste ændringer. Forholdene er gennemgået i afsnittene 8.2 – 8.5. 
 

8.2 Øget indflydelse til fordringshaverne  
 

Det er med de nye regler muligt, at en større personkreds kan indgive en rekonstruktionsbegæring. 
Tidligere kunne kun skyldneren anmelde betalingsstandsning, hvilket var gældende efter 2007-KL 
§ 10, stk. 1. Fordringshaveren kunne kun foretage en konkursbegæring, men med de nye regler kan 
fordringshaveren ligeledes indlede begæringen om rekonstruktion.  

På den måde kan fordringshaveren potentielt begrænse sit tab, fordi sandsynligheden for at forhøje 
dividenden er større, når rekonstruktionsprocessen er igangsat tidligere. At fordringshaverne har 
denne mulighed, åbner op for, at processen igangsættes tidligere end før. Dermed vil værdierne i 
den insolvente virksomhed være større, end hvis processen er igangsat på et senere tidspunkt.210 
Dette punkt er i øvrigt i overensstemmelse med ønsket om i højere grad at tilgodese fordringshaver-
ne.211 Hvis der indgives en rekonstruktionsbegæring og konkursbegæring samtidigt, gælder rekon-
struktionsbegæringen.212 Bagtanken herfor må være, at rekonstruktion har en mere positiv tilgang. I 
øvrigt kan virksomhedens ansatte indgive en rekonstruktionsbegæring, såfremt de har forfaldne løn-
tilgodehavender.213 

Et andet tiltag for at sikre fordringshavernes medbestemmelse er, at virksomhedsoverdragelsen er 
indenretlig, dvs. at den er under Skifterettens kontrol, og dette støtter op omkring, at det insolvens-

                                                
210 Kjærgaard, 2010, s. 1 og betænkning, 2009, s. 70 
211 Heiberg, 2014, s. 18 og betænkning, 2009, s. 109 
212 Heiberg, 2010, s. 43 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 70 
213 Betænkning, nr. 1512, 2009, s. 72 
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retlige ligelighedsprincip efterleves.214 Ydermere er stemmeretten til de to fordringshavermøder et 
udtryk for, at fordringshaverne er tildelt mere indflydelse. 
 

8.3 Nedsættelse af et rekonstruktionsteam 
 

Ved lovændringen blev der også udpeget et rekonstruktionsteam, der består af en rekonstruktør og 
en tillidsmand, hvis opgave det er målrettet at rekonstruere virksomheden. Dette går i tråd med øn-
sket om, at fordringshaverne skal have mere indflydelse, fordi teamets opgave netop er at begrænse 
skaden.  

Ud fra den betragtning at fordringshaverne skal have mere indflydelse, er det formålstjenligt at sam-
mensætte et team med forskellige kompetencer, der løbende overvåger virksomheden og melder ud, 
hvis forløbet ikke længere er formålstjenligt. De tidligere regler kunne fordyres, da der ikke var me-
kanismer, der satte en kæp i hjulet for at undgå en unødvendig omkostningstung forlængelse af en 
konkurs, der alligevel var uundgåelig.215  

Under de nye regler er det ikke så afgørende, hvem der gør hvad i rekonstruktionsteamet. Det er så-
ledes anført, at rekonstruktionsmaterialet skal foreligge.216 Med hensyn til hvem - rekonstruktøren, 
tillidsmanden eller for så vidt en tredje person der udarbejder materialet, beretter konkursloven intet 
om, idet det skal ”foreligge”.217 Dette må tolkes således, at det ikke er afgørende, at rekonstrukti-
onsmaterialet er udarbejdet af tillidsmanden.  
 

8.3.1 Tillidsmand 
 

De krav, der stilles til tillidsmanden, er skærpet med indførelsen af de nye regler. De nuværende 
krav til tillidsmandens habilitet KL § 238 er de samme som for et tilsyn i tvangsakkorden.218 Så-
fremt disse krav til habilitet tidligere var overholdt, havde Skifteretten ingen indflydelse på, hvem 
der agerede tillidsmand i modsætning til i dag. Dette medførte, at virksomheden typisk benyttede 
deres egen revisor. Fordelen derved var, at forløbet kunne gå hurtigt, i og med at revisoren i forvej-
en havde kendskab til virksomheden. Denne skulle derfor ikke bruge tid på at sætte sig ind i regn-
skaberne. Dette forhold er ikke videreført i de nye regler, hvor der i stedet er lagt vægt på tillids-
manden, hvis arbejde medfører en større betryggelse for fordringshaverne.  

                                                
214 Heiberg, 2014, s. 118 og Eyben, 2013, s. 401 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 248 
215 Heiberg, 2014, s. 62 og Eyben, 2013, s. 395 og Petersen, 2013, s. 133 – 134 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 59 
216 Heiberg, 2010, s. 50 
217 Heiberg, 2014, s. 48 og Heiberg, 2010, s. 50 
218 Petersen, 2013, s. 161 og Bang-Pedersen, 2011, s. 151 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 315 
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Idéen om tillidsmandens indtræden skyldes et ønske om mere gennemsigtighed til gavn for for-
dringshaverne.219 Dette virker fornuftigt, set i lyset af at tillidsmanden kan levere en stigning i kva-
liteten af rekonstruktionsmaterialet. Når nye øjne kigger på sagerne, kan der potentielt dukke mo-
menter op, som skyldners egen revisor ikke havde set.  

Hvorvidt dette rent faktisk skaber en medværdi kommer an på, om tillidsmanden udfører sit arbejde 
godt nok. I nogle tilfælde ville skyldners egen revisor nok kunne gøre arbejdet ligeså godt – og lige 
så uafhængigt – som tillidsmanden. I andre tilfælde ville det modsatte givetvist gøre sig gældende. 
Generelt vurderer jeg det som værdiskabende med tillidsmanden, da denne pga. karantænebestem-
melsen ikke kan have et tæt og personligt forhold til virksomheden. Derfor er tillidsmanden mere 
uafhængig end virksomhedens revisor. 

Omkostningerne til tillidsmanden fordyrer i dag processen, hvilket er en ulempe.220 Dette skulle dog 
gerne opvejes af fordelene derved, fordi tillidsmandens arbejde medfører højere troværdighed og et 
bedre beslutningsgrundlag for fordringshaverne og ad den vej tilfører væsentlig merværdi til den 
trængte virksomhed.  
 

8.4 Udfaldet af rekonstruktionsbehandlingen  
 

Reglerne før rekonstruktion - det tostrengede system - blev kritiseret for ikke at støtte tilstrækkeligt 
op om at videreføre levedygtige virksomheder.221 Dette skyldes, at tvangsakkord i praksis ”så godt 
som altid” var et resultat af en tidligere betalingsstandsning.222 Dette bevirkede, at der hyppigt op-
stod konflikt i forbindelse med regelsættene om betalingsstandsning og tvangsakkord. Da der ikke 
var noget krav til udfaldet af betalingsstandsningen, endte forsøg på at rekonstruere virksomheden 
typisk med at virksomheden alligevel gik konkurs i sidste ende, dvs. at reelt var betalingsstandsning 
en udskydelse af konkurs, hvilket ikke tjente noget formål.223  

At virksomheden nu kan blive videreført efter at have været insolvent, gavner samfundet, fordi ar-
bejdspladser bevares.224 Under de tidligere regler var en virksomhedsoverdragelse også mulig, men 
den foregik blot udenretligt. Ved at åbne for at en virksomhedsoverdragelse kunne ske indenretligt, 
er hensigten, at flere vælger den indenretlige rekonstruktion.225 
 

                                                
219 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 94 
220 RR.2010.10.0072, s. 78 
221 Petersen, 2013, s. 84 og 134 og Heiberg, 2010, s. 7 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 27 og 55 
222 Petersen, 2013, s. 79 og Heiberg, 2010, s. 49 
223 Bang-Pedersen, 2011, s. 23 – 24 og betænkning 1512, 2009, s. 26 - 27  
224 Betænkning nr. 1512, 2009, s. 55 
225 Eyben, 2013, s. 363 - 364 og Heiberg, 2010, s. 49 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 63 og 70 
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8.5 Forholdet til konkurs 
 

At en rekonstruktionsbegæring tilsidesætter en konkursbegæring, er ligeledes nyt. Det kan siges, at 
en rekonstruktion er en slags afværgelse af en konkurs, der i mellemtiden sættes på hold.226 Før den 
nye lov trådte i kraft, var mulighederne for den insolvente skyldner, ligesom i dag, at føre en inden-
retlig eller udenretlig rekonstruktion. Den indenretlige rekonstruktion gik ud på enten at føre en 
anmeldt betalingsstandsning, en stille betalingsstandsning eller en tvangsakkord.227 Hvor reglerne 
om tvangsakkord i store træk er videreført, er reglerne om betalingsstandsning ikke videreført. Det-
te skyldes, at betalingsstandsning, i modsætning til både den hidtidige tvangsakkord og den nuvæ-
rende rekonstruktion, ikke er en insolvensbehandling med retsvirkninger, men derimod en ramme 
med formålet at etablere en frivillig gældsordning, ”men uden nogen regulering af dennes ind-
hold”.228  

På samme måde er ændringen omkring hurtigere sagsbehandling et udtryk for et ønske om at undgå 
konkurs samt at trække processen i langdrag.229 Under de tidligere regler om betalingsstandsning 
var processen i udgangspunktet begrænset til tre måneder, men med muligheden for forlængelse 
kunne betalingsstandsningen let forløbe over længere tid, uden at en reel løsning blev vedtaget. I 
praksis sås det, at skyldneren benyttede betalingsstandsningen til at få henstand med sine betalinger 
og dermed ikke tilgodeså sine forpligtelser over for fordringshaverne. Ved de nuværende regler om 
rekonstruktion skal fordringshaverne have vedtaget rekonstruktionsplanen alene efter fire uger, og 
senest et halvt år derefter skal rekonstruktionsforslaget vedtages. En hurtig løsning for den insol-
vente virksomhed såvel som for fordringshaverne er både med til at reducere tabet i den kriseramte 
virksomhed og at sikre et højere dividende til fordringshaverne.230 
 

8.6 Delkonklusion 
 

Ved reglerne om rekonstruktion er tillidsmanden kommet i spil for at skabe gennemsigtighed om-
kring informationen i processen til gavn for fordringshaver og dennes beslutning ved afstemningen. 
Det er obligatorisk at benytte et rekonstruktionsteam undervejs i forløbet, hvis opgave det er at 
fremlægge rekonstruktionsmaterialet til fordringshaverne. De to forhold – informationen til for-
dringshaverne og fremlæggelse af rekonstruktionsmaterielt – komplementerer derfor hinanden. 

                                                
226 Heiberg, 2014, s. 29 - 30 og Eyben, 2013, s. 362 – 365 og Heiberg, 2010, s. 43 og betænkning nr. 1512, 2009, s. 74 
227 Heiberg, 2014, s. 16 – 17, RR.2009.07.0054, s. 1 
228 Eyben, 2013, s. 263 
229 Eyben, 2013, s. 363 
230 Petersen, 2013, s. 136 og betænkning, nr. 1512, 2009, s. 82 og 120 
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Da et af målene med rekonstruktion er, at fordringshaverne skal have mere indflydelse, virker det 
fornuftigt, at disse kan indlede rekonstruktionsprocessen samt stemme undervejs. Tillidsmanden har 
sin berettigelse, da denne er mere uafhængig end virksomhedens revisor. Dette skaber merværdi i 
form af bedre information til fordringshaverne. 

Men det er ikke kun fordringshaverne, der skal have deres ønske opfyldt. Skyldner skal også have 
mulighed for at komme på fode igen. Her er rekonstruktionsindholdet i form af 
virksomhedsoverdragelse en ny mulighed for virksomheden inden for rekonstruktionsregi. 

På trods af initiativet ved at indføre virksomhedsoverdragelse som et indhold i en rekonstruktion og 
dermed forøge mulighederne for at færre foretager en udenretlig rekonstruktion, kunne det antages, 
at skyldner og fordringshaver ikke ville benytte reglerne. Arbejde udført af rekonstruktionsteamet er 
ikke gratis, og fordringshaverne vælger en udenretlig løsning, såfremt de måtte have den opfattelse, 
at de derved vil opnå en højere dividende til sig selv. 
 

 

Kapitel 9 – Revisor som tillidsmand 
 

 

9.1 Indledning 
 

Som vist i figur 9.1 er en tillidsmand, der ikke er revisor, ikke omfattet af erklæringsbekendtgørel-
sen, LBKG 2013-17-04 nr. 385, fremover benævnt erkl.bek. Men er tillidsmanden revisor, er det 
omstridt hvilket lovgrundlag, der gælder. Enten er tillidsmanden underlagt de samme bestemmelser 
som en revisor, eller også sker tillidsmandens arbejde udelukkende i henhold til konkursloven.  

Nuværende kapitel handler om de tilfælde, hvor en revisor fungerer som regnskabskyndig tillids-
mand. Derfor er revisors arbejde selvstændigt behandlet i afsnit 9.2. Hvorvidt tillidsmanden er om-
fattet af erkl.bek. eller ej er omstridt, og således er argumenterne på begge sider fremhævet og pro-
blematiseret i afsnit 9.3. I afsnittene 9.4 – 9.5 er rekonstruktion behandlet under hensyntagen til 
erkl.bek. og revisorloven, LBKG 2008-17-06 nr. 468, fremover benævnt RL. 
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9.2 Revisors arbejde 
 

Målet med revisors arbejde er at udtrykke en konklusion på en erklæring, der vedrører virksom-
hedsrelevante forhold. Mest relevant i denne sammenhæng er virksomhedens årsrapport, men der 
kan også være tale om fx erklæringer udarbejdet i relation til konkurs eller rekonstruktion, som fx at 
medvirke ”ved udarbejdelsen af perioderegnskaber, budgetter mv. som skal danne grundlag for 
kreditgivning f.eks. i forbindelse med rekonstruktioner”.231 Sidstnævnte er dog udenfor revisors ho-
vedopgaver.232 Under rekonstruktion er det fordringshaverne, der er regnskabsbrugerne eller dem, 
regnskabsoplysninger er udarbejdet til fordel for.  

Revisorhvervet er reguleret med krav til måden, hvorpå revisor skal afgive erklæring og agere i øv-
rigt. Udover beskrivelserne i revisorloven og erkl.bek., der i det følgende er gennemgået, skal revi-
sor for det første være uafhængig og overholde sin tavshedspligt. Revisorloven indeholder regler for 
revisors udførelse af sit hverv vedrørende revision af regnskaber samt revisors afgivelse af erklærin-
ger og rapporter, dels direkte i henhold til lovgivningen – f.eks. årsregnskabsloven - og når det ikke 
udelukkende sker til hvervgivers eget brug, jf. RL § 1, stk. 2.233 Med hvervgiver menes den, der har 
bestilt revisor til at afgive en erklæring eller andet arbejde. Hvis en revisionspåtegning er omfattet 
af revisorloven, er det afgørende, at den ”ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug”, 
jf. RL § 1, stk. 2. Det er ydermere anført i denne bestemmelse, at der i dette tilfælde er tale om revi-
sionspåtegninger på regnskaber, udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven 
samt andre erklæringer med sikkerhed. 

Erkl.bek. og revisorloven skelner mellem forskellige typer af sikkerheder, som hver især stiller for-
skellige krav til omfanget af revisors handlinger samt indsamling af bevis til de forskellige typer af 
sikkerheder. Ifølge RL § 1, stk. 2 er revisorlovens anvendelsesområder ”revisionspåtegninger på 

                                                
231 Langsted, 2012, s. 270 
232 Johansen, 2011, s. 15 og 21 
233 Langsted, 2012, s. 205 og 209 
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regnskaber”, ”udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven” og ved ”andre er-
klæringer med sikkerhed”. Erklæringer uden sikkerhed er ifølge RL § 1, stk. 3 omfattet af visse be-
stemmelser.234 Målet med revisionen er at konkludere på, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende 
billede. Konklusionen af revisionen udtrykkes i form af påtegning på årsregnskabet. Krav til påteg-
ningen fremgår af ISA 700. Revisor skal om nødvendigt foretage en modifikation af påtegningen i 
form af forbehold eller supplerende oplysninger, hvis revisor finder dette på sin plads. 
 

9.2.1 God skik 
 

Som et gældende hovedelement ved udarbejdelse af revisors opgaver generelt, står begrebet ”god 
skik” som en retlig standard, hvilket kort fortalt betyder, at revisor skal bruge sin professionelle 
dømmekraft og fornøden omhu i sit arbejde.235 Omvendt kan det siges, at hvis der efterfølgende kan 
opstå tvivl i forbindelse med om en revisor har gjort sit arbejde tilfredsstillende, er det naturligt at 
begynde med at finde ud af, hvorvidt den gode skik er overholdt. Det er et krav, at revisoren over-
holder den gode skik og råber vagt i gevær, hvis denne ser noget mistænksomt. Dette er indbefattet 
af revisors professionelle ansvar. 

Fordelen ved at anvende den gode skik som målestok er, at dette er et dynamisk begreb, der følger 
med tiden.236 Skal det fx vurderes, om en revisor har handlet i overensstemmelse med den gode skik 
år tilbage, er det nødvendigt at fastlægge, hvad den gode skik var på netop dette tidspunkt. For den 
gode skik i dag har højst sandsynligt ændret sig. Set fra lovgivers side er der ingen grund til at æn-
dre lovgivningen, da den gode skik følger med tiden. 

Arten af den type opgave, der leveres, har indflydelse på, om den gode skik skal overholdes. Rådgi-
ver revisor eksempelvis om skat eller virksomhedsoverdragelser, gælder den gode skik i forhold til 
revisorlovgivningen ikke. 

Principielt er det domstolene, der bestemmer ansvarsgrundlag for revisorer, og den gode skik fast-
lægges af responsumudvalget. De beslutter i det konkrete tilfælde, hvad der kan accepteres. Som de 
eneste kan FSR’s Responsumudvalg imod henvendelser definere, hvad begrebet ”god skik” inde-
bærer. Derudover fastsættes den gennem disciplinærafgørelser, revisionsvejledninger, responsa og 
revisionsstandarder.237 

Formelt set er kriterierne for den gode skik bestemt af RL § 16, stk. 1, hvor revisor skal udvise ”in-
tegritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

                                                
234 Johansen, 2011, s. 11 
235 Langsted, 2012, s. 465 og 268 og Johansen, 2011, s. 214 og Nielsen, 2011, s. 99 
236 Johansen, 2011, s. 228 
237 Langsted, 2012, s. 143, 468 og 474 – 475 og 279 
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ved udførelsen af opgaverne”.238 En revisors opgave er at revidere regnskaber, hvilket gør, at revi-
sor skal agere erklæringsafgiver. Begreber som “offentlighedens tillidsrepræsentant” jf. RL § 16 og 
“god revisorskik” jf. erkl.bek. § 1 er ved lov en del af lovgrundlaget for arbejdet med hjemmel i 
lov.239 Desuden er revisors arbejde også reguleret i gennem internationale revisionsstandarder, der 
er implementeret i Danmark.240 

Som et eksempel på den gode skik kan ISA 240 nævnes: "En revisor, der udfører en revision i 
overensstemmelse med ISA’er, har ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl. Som 
følge af de iboende begrænsninger i en revision er der en uundgåelig risiko for, at visse væsentlige 
fejlinformationer i regnskaber ikke opdages, selv om revisionen er omhyggeligt planlagt og udført 
efter ISA'erne". ISA 240 gennemgår kravene til professionel skepsis gennem revisionen. Konse-
kvensen af, at revisor ikke har udført revisionen i overensstemmelse med revisorloven, herunder 
kravene i ISA 240, er, at revisor ikke har udført opgaverne i overensstemmelse med god revisions-
skik.241 
 

9.2.2 Erklæringer 
 

En revisionspåtegning på et regnskab er revisors erklæring vedrørende den udførte revision. Erklæ-
ringer kan udtrykkes med forskellige grader af sikkerheder, der hver især har forskellige grader af 
arbejdshandlinger tilknyttet. En høj grad af sikkerhed på en konklusion udtrykker dermed en mere 
detaljeret gennemgang af det underliggende stykke arbejde. 

Erkl.bek. har hjemmel i revisorloven, jf. RL § 16, hvor der er taget udgangspunkt i revisors rolle 
som offentlighedens tillidsrepræsentant.242 Sammenhængen mellem erkl.bek. og revisorloven er, at 
erkl.bek. anvendes ved afgivelse af erklæringer, der ikke udelukkende er til hvervgiverens eget 
brug. Set i forhold til en erklæring i en rekonstruktionssammenhæng kan denne dermed på samme 
måde udtrykkes med forskellige grader af sikkerheder, som hver indebærer forskellige handlinger, 
der skal udføres.  

Der er flere typer erklæringer til rådighed for revisor.243 Overordnet set opdeler erkl.bek. erklærin-
ger i to:244 

                                                
238 Johansen, 2011, s. 215 
239 Langsted, 2012, s. 126, 206 – 207, 210 og 250 
240 Langsted, 2012, s. 262 
241 Langsted, 2012, s. 262 - 263 
242 Langsted, 2012, s. 209 og erklæringsvejledningen, 2009, s. 4 
243 Langsted, 2012, s. 306, 327 og 340 og Johansen, 2011, s. 11 
244 Langsted, 2012, s. 64, 72 og 424 og Johansen, 2011, s. 21 og Füchsel, 2010, s. 52 – 53 og erklæringsvejledningen, 2009, s. 4 
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• ”Erklæringer med sikkerhed”, der er omfattet af hele revisorloven og hele erkl.bek. 
• ”Andre erklæringer uden sikkerhed”, der er omfattet af enkelte bestemmelser i revi-
sorloven og ikke er omfattet af erkl.bek. 

Da revisorlovens bestemmelser er gældende ved ”erklæringer med sikkerhed”, er det derfor et krav, 
at revisor følger den gode skik efter RL § 16 som beskrevet i afsnit 9.2.1. Modsætningsvist er det 
ved ”andre erklæringer” ikke et lovkrav, at den gode skik skal overholdes, idet denne erklæring ik-
ke indeholder ”nogen samlet konklusion eller udtalelse om det emne, erklæringen vedrører”.245  

Er der tale om erklæringer med sikkerhed skelnes imellem forskellige grader af sikkerheder: 

• Høj grad af sikkerhed, revisionspåtegningen, erkl.bek. §§ 3 – 8. 
• Begrænset grad af sikkerhed, udvidet gennemgang, erkl.bek. §§ 9 – 11 
• Begrænset grad af sikkerhed, review, erkl.bek. §§ 12 - 15 
• Andre erklæringer med sikkerhed, erkl.bek. §§ 16 – 19 

Forskellen på revision, udvidet gennemgang og review er omfanget af arbejdshandlinger og revisi-
onsbevis, som revisor skal indhente for at danne grundlag for sin revisionskonklusion. Ønskes en 
højere grad af sikkerhed, er den udvidede arbejdsmængde tilsvarende større for revisor, idet kravet 
til handlinger dimensioneres op. 
 

9.2.3 Skifterettens rolle 
 

I relation til tillidsmandens arbejde er det Skifteretten, der er hvervgiveren. Dette medfører, at det er 
Skifteretten, der skal beslutte, hvilket arbejde og med hvilken grad af sikkerhed, der skal danne fun-
dament for tillidsmandens erklæringer. 

I forbindelse med rekonstruktionsteamets planlægning af arbejdet er det vigtigt fra begyndelsen at 
kende omfanget af det arbejde, der skal udføres. Uanset hvilken type af erklæring og sikkerhed der 
udvælges, må overvejelser omkring virksomhedens specifikke karakteristika ligge til grund for en 
beslutning. 

I den sammenhæng kunne det være interessant at undersøge, hvilke argumenter Skifteretten har, når 
den beslutter, hvilken type erklæring og med hvilken grad af sikkerhed, der er bedst egnet i den giv-
ne situation. Hver rekonstruktion er forskellig, og derfor vurderes det, at der ikke er tale om stan-
dardløsninger. Skifteretten beslutter ud fra en vurdering af virksomheden, hvilken erklæring og 
hvilken sikkerhed tillidsmanden skal benytte. Dersom Skifteretten beslutter, at der skal erklæres 
med sikkerhed, er dette ikke det samme, som at tillidsmanden skal erklære sig i henhold til erkl.bek. 
Diskussionen af hvorvidt tillidsmanden er omfattet af erkl.bek. findes i afsnit 9.3. 
                                                
245 Erklæringsvejledningen, 2009, s. 4  
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Vurderer rekonstruktionsteamet, at der måtte være grundlag for yderligere arbejde, kan det forstås 
på den måde, at der er grobund for udarbejdelse af yderligere erklæringer efter rekonstruktionstea-
mets valg.246 Som eksempel er nævnt en udarbejdelse af resultatopgørelse i tiden forud for rekon-
struktionen. 

Skifteretten vurderer indledningsvist omfanget af rekonstruktionsteamets arbejde og giver dette ret-
ningslinjerne for arbejdet. Samtidigt er der åbent for, at rekonstruktionsteamet undervejs kan vurde-
re, at mere arbejde skal udfærdiges. Det vurderes, at der er potentiale for konflikter mellem Skifte-
retten på den ene side og rekonstruktionsteamet på den anden. Nok har Skifteretten beskikket re-
konstruktionsteamet. Men ved fastlæggelse af tillidsmandens honorar kan der derfor være en tillids-
mand, der har fremfundet argumenter for at udarbejde en erklæring med høj grad af sikkerhed, for 
på den måde at maksimere sit honorar. Risikoen er dog begrænset, i og med at rekonstruktøren skal 
være med inde over, førend der tages en beslutning, hvilket minimerer risikoen for, at der udføres 
arbejde uden behov derfor. 
 

9.3 Diskussion af lovgrundlaget for tillidsmandens arbejde 
 

Det er af konkursloven ikke specificeret, hvordan tillidsmanden skal arbejde. Eksempelvis skal til-
lidsmanden oplyse, om der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport jf. KL § 11 c, stk. 4, nr. 4 
samt efter KL § 11 c, stk. 3 vurdere, skyldnerens aktiver. Hvordan der oplyses og vurderes, eller 
hvordan og i hvilket format disse oplysninger og vurderinger videregives, er ikke udtrykt i konkurs-
loven. 

Revisors opgave er i andre tilfælde at afgive en påtegning på historisk finansiel information til gavn 
for regnskabsbrugeren. Anvendes en revisor som tillidsmand, er det derfor oplagt, at disse oplysnin-
ger og vurderinger videregives som en erklæring. Hvis dette gøres, er der hverken af Konkursloven 
eller bemærkningerne hertil specificeret, hvilke typer af erklæringer, der kan benyttes, og hvordan 
disse skal udarbejdes eller i det hele taget overvejet, hvilke andre handlinger, der i øvrigt skal fore-
tages og udarbejdes af tillidsmanden.  

Det er ikke noget krav om, at hvervet som tillidsmanden skal bestrides af en statsautoriseret eller re-
gistreret revisor, selvom dette typisk er tilfældet.247 En tillidsmand kan i teorien ligeså godt være en 
ikke-revisor som en revisor. Det er klart, at en tillidsmand, der ikke arbejder som revisor, ikke kan 
være omfattet af revisorloven og erkl.bek. 
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Hvis det var tiltænkt med Konkursloven, at tillidsmanden skulle være en revisor, er det bemærkel-
sesværdigt, at betegnelsen regnskabskyndig tillidsmand benyttet. Ligeledes kan man spørge sig selv 
om, hvorfor revisorerne skulle være omfattet af erkl.bek., hvis tillidsmændene ikke er.  

På den ene side underskriver tillidsmanden sig som regnskabskyndig tillidsmand og ikke som revi-
sor.248 Dette indikerer, at han udelukkende er omfattet af Konkursloven og ikke revisorloven og 
erkl.bek.  

Det afgørende er om en revisor, der som bekendt almindeligt arbejder under revisorloven og der-
med også erkl.bek., ved arbejdet som tillidsmanden også er omfattet af revisorloven og erkl.bek. 
Dette er et omtvistet område. Der er argumenter for og imod hvorvidt tillidsmanden er omfattet her-
af. Disse er beskrevet i afsnittene 9.3.1 – 9.3.4, hvor forfatternes holdning er fremlagt. 
 

9.3.1 Henry Heiberg og Lars Lindencrone Petersen 
 

Argumenterne for, at tillidsmandens arbejde ikke er omfattet erkl.bek., går fra advokat Lars Linden-
crone Petersen og statsautoriseret revisor Henry Heiberg på, at erkl.bek.’s egen definition af en er-
klæring ikke harmonerer med tillidsmandens opgaver i konkursloven.249 I erkl.bek. fremgår det, at 
en erklæring er ”revisors skriftlige udtalelse om et forhold eller om indholdet af et dokument, som 
en anden (hvervgiver) har ansvaret for”.250 Dette harmonerer ikke med opgaverne beskrevet i kon-
kursloven, da Skifteretten ikke har ansvaret for opgaven, men blot beder tillidsmanden og rekon-
struktøren om at udføre bestemte opgaver. 

Med hensyn til fælleserklæringerne med rekonstruktøren er det anført, at rekonstruktøren ikke er 
omfattet af erkl.bek., da rekonstruktøren ikke er en revisor.251 Dette forhold kunne godt pege på, at 
tillidsmanden ved erklæringsafgivelsen sammen med rekonstruktøren ikke er omfattet af erkl.bek., 
men modsætningsvist fortæller dette ikke noget om, hvorvidt tillidsmandens i sine andre gøremål 
ved rekonstruktionen er omfattet af erkl.bek. 

Ydermere er det fremført, at forholdet ved en revisions- eller assistanceopgave er, at revisor enten 
reviderer eller assisterer den anden part, der typisk er virksomhedens ejer eller ledelse. Dette for-
hold er ikke gældende i konkursregi, ”hvor hverken skyldneren eller rekonstruktøren er involveret. 
Dette gælder fx vurderingen af skyldnerens aktiver”.252 Disse selvstændige opgaver peger derved på 
en anden konstellation end den, der er gældende i en revision, og i praksis viser tillidsmanden, at 
denne opererer inden for rekonstruktionsregi, ved at tillidsmanden underskriver sig som regnskabs-
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kyndig tillidsmand og ikke som revisor. Dermed er det indikeret, at konkurslovens bestemmelser er 
gældende, og at tillidsmanden derved ikke er omfattet af erkl.bek. 

Sidstnævnte synspunkt er desuden gjort gældende i ”Konkursloven med kommentarer”, hvor det er 
anført, at erklæringen efter § 13b, stk. 1, nr. 2, litra h er ”ikke en erklæring i revisorlovgivningens 
forstand, allerede fordi den vedrører materiale, i hvis udarbejdelse tillidsmanden selv har del-
taget”.253 Det er ikke underligt, at samme synspunkt gør sig gældende, idet Lars Lindencrone Peter-
sen er medforfatter til både ”Konkursloven med Kommentarer” og ”Rekonstruktionsreformen af 
2010”. 
 

9.3.2 Lars Kiertzner og Jon Beck 
 

Argumenterne for at tillidsmandens arbejde er omfattet af erkl.bek., går fra de to statsautoriserede 
revisorer Jon Beck og Lars Kiertzner på, at: ”erklæringen skal være afgivet af en godkendt revisor, 
dvs. at erklæringen ikke er omfattet af revisorloven, hvis tillidsmanden ikke er en godkendt revi-
sor”.254 Dette synspunkt afhænger af perspektiv. Fra tillidsmandsperspektivet er erklæringen afgi-
vet af tillidsmanden og ikke af en godkendt revisor, fordi der er tale om rekonstruktionssammen-
hæng. Det er angivet i Konkursloven, at det er tillidsmanden, der skal udføre arbejdet, og det er ikke 
omtalt, at denne skal være en revisor. På den anden side er postulatet rigtigt, fordi en godkendt revi-
sor afgiver erklæringer, der er omfattet af erkl.bek. Men da revisor i sin erklæring bemærker, at 
denne er tillidsmanden i henhold til konkursloven, vurderes dette argument som svagt. 

”Erklæringen skal ikke udelukkende være bestemt til hvervgivers eget brug, dvs. at erklæringen ikke 
kun er beregnet til intern brug”.255 I relation til rekonstruktion er den eksterne part fordringshaver-
ne. Hvorvidt ”intern brug” kun medindbefatter Skifteretten eller Skifteretten og fordringshaverne 
er ikke entydigt. Det står i hvert fald fast, at erklæringen ikke er beregnet til andre end Skifteretten 
og fordringshaverne, så det kan tolkes begge veje. 

”I erklæringsvejledningen er det anført, at erklæringer vedrørende et konkursbo til brug i Skifteret-
ten, hvor revisor er udpeget af Skifteretten, er omfattet af RL § 1, stk. 2”.256 

Det er efterfølgende anført, at den udgave af erklæringsvejledningen, der refereres til, er udgivet før 
udgivelse af den nye konkurslov. Den udgave af erklæringsvejledningen, der i dag er gældende, er 
dateret d. 24. marts 2009, hvilket indikerer, at der ikke siden artiklen blev skrevet, er udfærdiget en 
ny erklæringsvejledning. Det er sandsynligt, at såfremt erklæringsvejledningen var udgivet, efter 
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reglerne om rekonstruktion trådte i kraft, ville erklæringer ved rekonstruktion fremgå af listen. 
Hvad der yderligere taler for dette argument er, at “statusoversigter som grundlag for akkord“257 også 
fremgår af listen, fordi statusoversigter også benyttes i rekonstruktion. 

“I henhold til begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed er en erklæringsopgave med 
sikkerhed en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at højne troværdig-
heden og øge graden af tillid til emnet for erklæringen over for de tiltænkte brugere af den pågæl-
dende information. I henhold til konkursloven skal de fleste erklæringer munde ud i en konklusion, 
hvilket medfører, at de skal afgives med sikkerhed og dermed er omfattet af revisorlovens § 1 stk. 
2”.258 

Dette argument er stærkt, da hele udgangspunktet for revisors virke er RL § 1, stk. 2, der fastslår, at 
revisorloven finder anvendelse ”ved revisors afgivelse af… andre erklæringer med sikkerhed, der 
ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug”. Dette er udgangspunktet for, om revisor-
loven er gældende. Men hvorvidt der er tale om en egentlig konklusion, er ikke entydigt i forhold 
til, at der i konkursloven er tale om oplysninger og vurderinger, hvilket ikke er det samme som en 
konklusion i relation til erkl.bek. 
 

9.3.3 Jens Paulsen 
 

Advokat Jens Paulsen anfører, at holdningen til, at tillidsmanden er omfattet af erkl.bek., må anta-
ges at ville ”blive imødegået fra rekonstruktørens side”.259 Ydermere anfører Jens Paulsen, at en-
hver statsautoriseret og registreret revisor kan agere tillidsmand, da kravet om regnskabskyndighed, 
som loven foreskriver, er opfyldt for disse personer.260 

Paulsen anfører desuden det faktum, at der kan forekomme tilfælde, hvor tillidsmanden ikke er revi-
sor, hvilket betyder, at revisorloven og erkl.bek. ikke gælder.261 

I tråd med Lars Kiertzner og Jon Beck fremhæver Jens Paulsen, at erklæringen vedrørende vurde-
ring af skyldnerens aktiver, udformes som en erklæring vedrørende ”aftalte arbejdshandlinger 
(ISRS 4410 formen) eller som syns- og skønserklæring, hvorved vurderingen ændres fra at være en 
verifikation af vurdering foretaget af tredjemand til vurdering direkte foretaget af tillidsman-
den”.262 
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Vedrørende fælleserklæringen om rekonstruktionsforslagets gennemførlighed anfører Paulsen, at 
dette ikke er ”en erklæring i revisorlovgivningens forstand, allerede fordi den vedrører materiale, i 
hvis udarbejdelse tillidsmanden selv har deltaget”.263 Dette argument er korrekt, fordi nok har til-
lidsmanden særlige opgaver men erklæringen vedrører rekonstruktionsforslagets gennemførelse 
som helhed. 
 

9.3.4 Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen 
 

Professor Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen har den holdning, at hvervet som tillidsmand i ud-
gangspunktet ikke kan indbringes for FSR’s disciplinærnævn; dette selvom tillidsmanden er en re-
gistreret revisor og dermed arbejder med udgangspunkt i erkl.bek. Argumentationen er, at det er 
Skifteretten, der har kompetencen til dette, hvis tilfældet er, at tillidsmandens arbejde ansporer kri-
tik.264 Denne holdning kan anses på den måde, at hvis erkl.bek. var gældende, da kunne disciplinær-
nævnet, hvis det blev relevant, inddrages. Derfor lægges til det grund, at forfatteren i vidt omfang 
argumenterer for, at tillidsmanden ikke er omfattet af erkl.bek., selvom dette ikke just er entydigt.  
 

9.3.4 Delkonklusion på lovgrundlaget for tillidsmandens opgaver 
 

Hvorvidt tillidsmandens erklæringer er omfattet af erkl.bek. eller ej, er genstand for diskussion. Det 
står dog klart, uanset fortolkningerne af loven, at hensigten bag loven er at adskille revisorrollen og 
tillidsmandsrollen.265 Dette ses i og med, at ordet revisor ikke er nævnt i afsnit I A om rekonstrukti-
on i konkursloven.266  

Som omtalt i kapitel 8 er et af punkterne bag lovændringen, at skyldnerens revisor ikke skal kunne 
beskikkes som tillidsmand, pga. skærpede uafhængighedskrav. Nok er der ligheder mellem det ar-
bejde, en tillidsmand udfører, og det arbejde, en revisor udfører, men dette retfærdiggør ikke, at dis-
se to er underlagt samme krav. 

Faktisk er det direkte anført, at tillidsmanden forventes at være en revisor: ”Det forventes, at denne 
rolle vil blive udfyldt af en godkendt revisor”.267 Med forventes menes, at det ikke er et krav. 

At det i praksis er sådan, at advokater fungerer som rekonstruktører og revisorer som tillidsmænd 
ikke retfærdiggør, at en person med ikke-revisor baggrund ikke kan beskikkes som tillidsmand.268 
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Det vækker dog ingen undren, at der i praksis vælges revisorer til at udfylde hvervet som tillids-
mænd, fordi revisorer er regnskabskyndige i kraft af deres virke. For videre undersøgelser af tillids-
mandens rolle kunne det være interessant at finde et eksempel på en tillidsmand, der ikke er en revi-
sor. 

Et formål med rekonstruktion er, at fordringshaverne skal have mere indflydelse, og afgørende er i 
den anledning, om fordringshaverne har gavn af, at erkl.bek. er benyttet af tillidsmanden. Kender en 
fordringshaver til de forskellige typer af erklæringer, kunne det godt tænkes, at denne ønsker en høj 
grad af sikkerhed for erklæringen vedr. tillidsmandens vurdering af skyldnerens aktiver. 

Hvad enten erkl.bek. bør eller ikke bør finde anvendelse, kan der kigges på, om der ville være en 
skadeeffekt i at benytte denne. Da der skal udføres mere omfangsrige handlinger ved en erklæring 
af høj grad af sikkerhed, kunne det tænkes, at fordringshaverne ønsker dette på baggrund af deres 
beslutning.  
 

9.4 Erklæringer ved rekonstruktion 
 

Overordnet har revisor tre forskellige muligheder for at afgive erklæring ved rekonstruktion. Enten 
er der tale om erklæringer med sikkerhed inden for eller uden for erkl.bek., eller også er der tale om 
erklæringer uden sikkerhed, der ikke er omfattet af erkl.bek. 

Da målet ved de nye regler i konkursloven om rekonstruktion er at få størst mulig opbakning til re-
konstruktionsplanen og rekonstruktionsforslaget, vurderes det som mest hensigtsmæssigt, at tillids-
manden benytter sig af en erklæring med sikkerhed i henhold til erkl.bek. Grunden til dette valg er, 
at fordringshaverne, der er erklæringsmodtagerne, dermed kan være mere sikre på kvaliteten og gyl-
digheden af materialet, da sikkerheden er til stede.  

Umiddelbart er konsekvenserne ved at erklære sig i henhold til erkl.bek., at strafansvaret i form af 
en bøde er større.269 Dette er relevant, hvis der er tale om et tilfælde, hvor den gode skik ikke opret-
holdes ved arbejdets udførelse. Det er op til tillidsmanden at vurdere disse ulemper, idet de udgør 
en risiko for dennes arbejde. 

Det må formodes, at tillidsmanden såfremt ved at valg mellem at erklære sig i eller uden for 
erkl.bek. ikke vælger, at erklære sig i henhold hertil, fordi risikoen derved mindskes. Dette argu-
ment gælder, såfremt det antages, at tillidsmanden er risikoavers. 

Der kan også argumenteres for det modsatte. For den tillidsmand, der i sit øvrige virke er revisor, 
må det antages, at denne er vant til at erklære sig i henhold til erkl.bek. Derfor kender denne person 
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dette regelsæt godt, hvilket kan medføre, at valget faldet herpå.  
 

9.4.1 Erklæring om mangler ved skyldnerens seneste årsrapport 
 

Det fremgår af konkursloven, at der skal udtrykkes en konklusion over for fordringshaverne om, 
hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. Formålet 
hermed er, at fordringshaverne får adgang til eventuelle nye oplysninger om virksomheden, og på 
baggrund af dette kan afgive deres stemme ved møderne under rekonstruktionen på et bedre grund-
lag. 

Tillidsmandens udfordring er at identificere de mangler, der er centrale. I konkursloven er en ”man-
gel” ikke nærmere defineret, og det er derfor tillidsmandens egen opgave at komme frem til, hvad 
en mangel egentlig indebærer. Det er nærtliggende at antage, at en mangel er noget, der burde være 
skrevet i årsrapporten, men som ikke blev det, som fx going concern. Årsagen til at oplysningen ik-
ke kom med, er uvedkommende for tillidsmandens erklæring, fordi erklæringen ikke handler om at 
placere ansvar. 

Det er ikke meningen, at tillidsmanden skal revidere skyldnerens sidst aflagte regnskab. Dette med-
fører, at der er tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed. Da det er meningen, at tillidsman-
den skal gennemlæse skyldnerens sidst aflagte årsrapport med henblik på at finde åbenlyse fejl, er 
en erklæring med begrænset grad af sikkerhed velegnet til denne opgave. 

I henhold til erkl.bek. § 17, stk. 3 skal revisors konklusion i en erklæringsopgave med begrænset 
sikkerhed udtrykke, om revisor ”ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver 
anledning til at konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er udar-
bejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter.”  

Hvis tillidsmanden efter fuldendt arbejde ikke finder anledning til bemærkning, vil en erklæring af-
givet af tillidsmanden udtrykkes således: ”Ved det udførte arbejde, er jeg ikke blevet bekendt med 
forhold, der giver anledning til at konkludere, at der efter min opfattelse er mangler ved skyldne-
rens senest aflagte årsrapport”. 

Er tilfældet det modsatte; at der ved gennemlæsningen af skyldnerens senest aflagte årsrapport, er 
fundet anledning til at konkludere, at der er fundet forhold, der er kritisable, dvs. væsentlige for for-
dringshavernes beslutningstagen, da skal erkl.bek. § 18 anvendes. Denne fastslår, at revisor skal ta-
ge forbehold, ”hvis de oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med 
væsentlige fejl eller mangler”. 
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En mangel ved skyldnerens senest aflagte årsrapport antages at være et forhold, der er væsentlig for 
fordringshavers beslutning.270 Følgende tre kategorier er fundet væsentlige i relation hertil:271 

• ”… hvor tillidsmanden efter gennemgang af skyldnerens forhold (sammen med rekon-
struktøren) når til det resultat, at der er anvendt forkert regnskabsprincipper eller – prak-
sis” 
• ”… hvor årsrapporten er afsluttet under forudsætning af fortsat drift, og hvor det un-
der rekonstruktionen viser sig, at denne forudsætning grundlæggende har været forkert.” 
• ”… hvor der er fremkommet væsentlige oplysninger, der burde have påvirket årsrap-
porten.” 

For den tredje kategoris vedkommende er den irrelevant om den eller de væsentlige oplysninger er 
fremkommet før eller efter aflæggelse af årsrapporten, eller om skyldneren burde have kendt til for-
holdet. Afgørende for tillidsmanden er igen, at det er væsentlig for skyldnerens stillingstagen. 

I artiklen ”problemstillinger ved revisors arbejde i rekonstruktion” fremgår kritikpunkter i forhold 
til metoden og konklusionen omkring hvornår, der er tale om mangler.272 Det faktum, at tillidsman-
den gennemlæser årsrapporten og dermed ikke gennemgår den underliggende dokumentation, der 
danner grundlag for tallene i regnskabet, medfører at de første to kategorier ikke kan udfærdiges. 
Dette medfører, at der kan konstateres mangler ved skyldnerens senest aflagte årsrapport, hvis der i 
perioden efter er fremkommet oplysninger, der har væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen. 
Da denne erklæring ikke omhandler afgivelse på baggrund af historisk og finansiel information, og 
ikke vedrører budget eller it-kontroller, falder valget på erklæringstype på RS 3000.273 
 

9.4.2 Vurdering af skyldnerens aktiver 
 

Som beskrevet i afsnit 6.3 skal der ved forslaget til rekonstruktionsplanen vedlægges en vurdering 
fra tillidsmanden vedrørende skyldnerens aktiver. Tillidsmandens opgave i relation til denne erklæ-
ring er, at vurdere om ledelsen i virksomheden har foretaget en korrekt værdiansættelse. Tidsaspek-
tet er vigtigt at have for øje, idet fremskaffelsen af tilstrækkelige beviser for vurderingen af aktiver-
ne er altafgørende for grundlaget i erklæringen. Hvis virksomheden besidder forskellige aktiver, der 
hver især skal vurderes forskelligt, kan arbejdet besværliggøres. Som overskriften antyder, er det ik-
ke entydigt, at der er tale om en erklæring, idet der står anført ”vurdering”. Også her er der tale om, 
at der skal udtrykkes en konklusion overfor fordringshaverne, som gør at disse får adgang til sup-
plerende oplysninger om virksomheden, således at der kan træffes en bedre beslutning. Ligeledes er 
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det ikke meningen, at tillidsmanden skal revidere, udføre review eller udvidet gennemgang. Derfor 
er der tale om andre erklæringer med sikkerhed og denne afgives som en RS 3000. 

Konkursloven angiver ikke hvilken grad af sikkerhed, der skal anvendes. Vurdering af aktiverne 
skal danne grundlag for Skifterettens fastsættelse af værdien på skyldnerens pantsatte aktiver. Der-
for vurderes det, at denne oplysning er af stor betydning for panthaverne, hvilket er årsagen til, at 
revisor ved erklæringen heraf bør udtrykke en konklusion med en høj grad af sikkerhed. Der kan 
også argumenteres for, at erklæringen skal afgives med en begrænset grad af sikkerhed.  

I henhold til erkl.bek. § 17, stk. 3 skal revisors konklusion i en erklæringsopgave med begrænset 
sikkerhed udtrykke, om revisor ”ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver 
anledning til at konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er 
udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter.” Og ved 
en høj grad af sikkerhed skal revisors “konklusion udtrykke, om erklæringsemnet giver et retvisende 
billede eller er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, den er vurderet eller målt 
efter.” Sidstnævnte ville i selve erklæringen lyde: ”Den ansatte værdi af aktiverne er berettiget i 
forhold til disse oplyste forudsætninger for vurderingen af aktiverne”. 

Er tilfældet ved afgivelse af en erklæring med en høj grad af sikkerhed, at tillidsmanden selv har fo-
retaget værdiansættelsen af aktivet og tillidsmanden efterfølgende skal vurdering samme aktiv, op-
står en konflikt, fordi revisor ikke må udtale sig om sit eget arbejde. Dette løses ved at få en anden 
person til at foretage værdiansættelsen. Som beskrevet i afsnit 5.4 kan rekonstruktøren ansætte en 
sagkyndig vurderingsmand. 

Ved angivelse af en erklæring med høj grad af sikkerhed, skal tillidsmanden efterprøve værdiansæt-
telsesprincipper, underliggende dokumentation samt eventuel eksistens. Disse forhold er pro-
blematiske, idet den begrænsede tid og begrænsede viden om aktivet på forhånd udfordrer mulighe-
derne for at udføre disse handlinger.274 Eventuelle forudsætninger, der er risikable i forhold til selve 
fundamentet til vurderingen, kan pointeres i de supplerende bemærkninger. 
 

9.5 Gennemførlighedserklæringerne 
 

Der skal udarbejdes en erklæring om rekonstruktionsplanens gennemførlighed og en erklæring om 
rekonstruktionsforslagets rimelighed og betryggelse. Udfordringen er til at begynde med at finde ud 
af, hvad der menes med, at der er to personer, der skal udfærdige en erklæring, altså om der tale om 
en fælleserklæring eller to selvstændige erklæringer. Det at rekonstruktøren er anbragt til at være 
den ansvarlige for rekonstruktionen, medens at tillidsmanden har en kontrolfunktion, styrer imod, at 
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der er tale om to selvstændige erklæringer.275 Dette giver mening, fordi rekonstruktøren og tillids-
manden med hver deres kompetencer vurderer, om det er muligt at fortsætte rekonstruktionen. På 
den måde opnås et mere realistisk billede af skyldnerens situation til gavn for fordringshaverne.  

Synspunktet underbygges ligeledes med argumentet om, at formålet med kravet om en særskilt er-
klæring således er, ”at sikre, at rekonstruktøren og tillidsmanden aktivt og udtrykkeligt forholder 
sig til spørgsmålet om planens gennemførlighed”.276 Det er således hensigten bag bestemmelsen, 
såfremt enten rekonstruktøren eller tillidsmanden finder argumenter herfor, at forudsætningerne for 
selve rekonstruktionen på dette stadie klarlægges, inden arbejdet fortsættes. Dette må bero på en 
holdning om, at det er bedre, at rekonstruktionsbehandlingen ophører straks, hvis der er grund til 
dette.277 Ved opfattelsen af, at tillidsmanden er omfattet af erkl.bek., må konklusionen derfor være, 
at der ved gennemførlighedserklæringerne er tale om to erklæringer, der udarbejdes af parterne hver 
især. 
 

9.5.1 Erklæring om rekonstruktionsplanens gennemførlighed 
 

Rekonstruktionsplanen skal vedlægges en erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om rekon-
struktionsplanens gennemførlighed efter deres opfattelse. På dette tidspunkt i rekonstruktionen skal 
der peges på en model for rekonstruktionen. Her bør tillidsmanden altså kunne se enten en virksom-
hedsoverdragelse, fx som et virksomhedssalg, eller akkord med en angivet dividendeprocent som 
mulige løsningsmodeller.278 

I lighed afsnit 9.5 kan der både være tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed eller begrænset 
grad af sikkerhed. På samme vis skal der afgives en erklæring over for fordringshaverne, der er den 
eksterne part. 

Efter erkl.bek. § 17, stk. 3 skal revisors konklusion i en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed 
udtrykke, ”om revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning 
til at konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er udarbejdet i over-
ensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter.” I selve erklæringen for-
muleres dermed, at ”der ved det udførte arbejde ikke er opstået forhold, der har givet anledning til 
at konkludere, at planen ikke er gennemførlig”.  

Det vigtigste punkt i denne erklæring er de bagvedliggende forudsætninger, som det er vigtigt, at 
fordringshaverne gøres bevidste omkring.279 Det er vigtigt for fordringshaverne, fordi forudsætnin-
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gerne kan ændre deres stemme. For at afgive fælleserklæringen er det et krav, at både tillidsmanden 
og rekonstruktøren selvsagt er inde i materialet, hvilket indebærer et vist kendskab til hinandens ar-
bejde.280  
 

9.5.2 Erklæring om rekonstruktionsforslagets rimelighed og betryggelse 
 

Rekonstruktionsforslaget skal indeholde en erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden, om-
handlende hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er rimeligt og frembyder en tilstrække-
lig betryggelse for rekonstruktionsforslagets opfyldelse. I ordlyden minder denne erklæring om re-
konstruktionsplanens gennemførlighed, der ligeså udarbejdes et begge teamdeltagere.281 

I det følgende vises, at det er omstridt, hvorhenne denne erklæring hører hjemme. Lars Lindencrone 
Petersen har den opfattelse, at der ikke er tale om ”en erklæring i revisorlovgivningens forstand, al-
lerede fordi den vedrører materiale, i hvis udarbejdelse tillidsmanden selv har deltaget”.282 Det er 
korrekt, idet punkterne i RL § 13 b, stk. 1, litra a – i samlet set indbefatter en redegørelse over de in-
deholdende opgaver, som tillidsmanden selv har udført sammen med rekonstruktøren. 

Dette argument modsvares af Jon Beck og Lars Kiertzner i artiklen ”Problemstillinger ved revisors 
arbejde i rekonstruktion”.283 De fremhæver, at det er rekonstruktøren og ikke tillidsmanden, der er 
den ansvarlige part for rekonstruktionsforslaget, hvilket er indbefattet af tillidsmandens rolle som 
tillidsmanden. Derfor kan tillidsmanden godt kommentere på rekonstruktionsforslaget samt komme 
med input hertil. 

Da rekonstruktionsteamet er underlagt et væsentligt tidspres, bør den anvendte tid opvejes mod, 
hvor omfangsrige de udførte handlinger skal være i henhold til graden af sikkerhed. Sammenlignet 
med erklæringen om rekonstruktionsplanens gennemførlighed, er der ved erklæringen om rekon-
struktionsforslagets rimelighed mere tid til udarbejdelse og til at gennemgå rekonstruktionsforslaget 
i detaljer, hvilket taler for at udvide antallet af arbejdshandlinger, således at konklusionen er afgivet 
med en høj grad af sikkerhed.  

Endvidere er der et argument for, at rekonstruktionsforslagets rimelighed og betryggelse skal udar-
bejdes med de samme grader af sikkerheder. Dette skyldes, at rekonstruktionsforslaget kan ses som 
en videreførelse af rekonstruktionsplanen, hvilket taler for, at de skal have samme behandling. 

Ligesom med de andre tilfælde, er der tale om andre erklæringer med sikkerhed i overensstemmelse 
med sidste erklæring. Endnu engang er det vigtigt at understrege vigtigheden i at videregive forud-
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sætningerne for rekonstruktionsforslagets gennemførelse, idet fordringshaverne har krav på at få 
disse oplyst. Hvad yderligere er, kan disse forudsætninger med fordel oplyses som supplerende op-
lysninger.284 
 

9.6 Delkonklusion 
 

Hvis tillidsmanden benytter sig af muligheden for at erklære sig i overensstemmelse med erkl.bek., 
bør denne bruge ”andre erklæringer med sikkerhed” i henhold til erkl.bek. § 16, der udarbejdes 
efter RS 3000. Yderligere skal der ved de to gennemførlighedserklæringer udarbejdes erklæringer 
individuelt og revisor bør give supplerende bemærkninger vedrørende de bagvedliggende forudsæt-
ninger for gennemførligheden af henholdsvis forslaget til rekonstruktionsplanen og rekonstruktions-
forslaget. 

Tillidsmanden kan både være en revisor og en ikke-revisor. Hvorvidt tillidsmanden er omfattet af 
erkl.bek. er omstridt. Det faktum at hverken konkursloven eller betænkningerne hertil ikke kaster 
lys over de handlinger, der skal udføres, deler vandende med hensyn til fortolkning deraf. Der kan 
argumenteres for, at der skal afgives erklæringer med høj grad af sikkerhed, såvel som med en be-
grænset grad af sikkerhed. 

Som primær grund til at der kan tilvejebringes den holdning er, at en begrænset grad af sikkerhed er 
tilstrækkelig, fordi der ikke er tid til at udføre mere arbejde, der ville give øget sikkerhed.  

Der er også den mulighed, at tillidsmanden vælger ikke at erklære sig inden for erkl.bek.’s rammer. 
Udfordringen ved dette valg er på anden måde at overbevise fordringshaverne om kvaliteten af ma-
terialet. Fordringshavernes holdning til om tillidsmanden er omfattet af erkl.bek. eller ej, kunne i 
denne sammenhæng være interessant at få frem i diskussionen. Hvad fordringshaverne danner som 
fundament til deres beslutning ved afstemningen er relevant, da fordringshaverne er modtagere af 
rekonstruktionsmaterialet. 

Tillidsmanden vurderes både at have en fordel og en ulempe i at benytte erkl.bek. Såfremt tillids-
manden af indtjeningsmæssige årsager ønsker, at udføre mere arbejde, kan det hjælpe dertil at ud-
færdige en erklæring med en høj grad af sikkerhed, i og med der til denne benyttes flere arbejdsti-
mer. Ulempen er samtidig at tillidsmanden er underlagt et større ansvar, hvilket udgør en højere ri-
siko. 
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Kapitel 10 – Konklusion 
 

 

Fremstillingens hovedformål er at klarlægge den regnskabskyndige tillidsmands opgaver, hvilke 
retlige problemstillinger denne støder på undervejs, og hvordan disse løses ved rekonstruktion af in-
solvente virksomheder. 

Indledningsvist er gældende ret undersøgt, og de steder tillidsmanden har opgaver, er analyseret. 
Med indførelsen af reglerne om rekonstruktion er det obligatorisk at have en tillidsmand tilknyttet.  

Tillidsmandens rolle er at være en del af rekonstruktionsteamet. Dette indebærer at udføre opgaver 
sammen med rekonstruktøren, eller at aftale hvordan opgaverne skal fordeles. Rekonstruktørens op-
gaver er derved sammensmeltet med tillidsmandens opgaver. 

Begæringen om rekonstruktion skal indeholde forslag til tillidsmand, og det er et krav, at tillids-
manden erklærer sig villig og habil samt opfylder karantænebestemmelsen. Rekonstruktionsforløbet 
har en række tidsfrister, der er vigtige at kende til for tillidsmanden. Inden for en uge efter indled-
ningen af rekonstruktionsbehandlingen, skal der udsendes en meddelelse om rekonstruktionsbe-
handlingen til samtlige kendte fordringshavere.  

På første fordringshavermøde stemmer fordringshaverne til om forslaget til rekonstruktionsplanen, 
og på det andet fordringshavermøde stemmer de om rekonstruktionsforslaget. Som udgangspunkt 
varer en rekonstruktionsbehandling i 7 måneder, men det er en mulighed at forlænge perioden. 
Maksimalt kan rekonstruktionsforløbet strække sig over et år. 

Efter beskikkelse skal tillidsmanden have overblik over virksomhedens situation med henblik på at 
vurdere en løsningsmodel for rekonstruktionen. 

Ved forslaget til rekonstruktionsplanen skal tillidsmanden udarbejde en vurdering af skyldnerens 
aktiver samt oplyse, om der er mangler ved skyldnerens senest aflagte årsrapport. Tillidsmanden har 
ved udførelsen af dette arbejde mulighed for at rekvirere bistand med rekonstruktørens samtykke, 
fra en fagkyndig vurderingsmand eller fra virksomhedens revisor. Ved rekonstruktionsforslaget har 
tillidsmanden ingen selvstændige opgaver. 

Tillidsmanden skal, ligesom rekonstruktøren, forholde sig til konkurslovens bestemmelser om re-
konstruktion ved udførelsen af arbejdet. Det er ved udarbejdelsen af konkursloven ikke medregnet, 
at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med erkl.bek. Det er med andre ord anført, at rekon-
struktionsmaterialet skal udarbejdes insolvensretligt. Det vurderes, at der ikke gør nogen skade, så-
fremt erkl.bek. benyttes af tillidsmanden, da erkl.bek. er et kendt regelsæt fra andre sammenhænge, 
fx revision. Dette kan gøre brugerne af erklæringerne trygge, fordi de kender dette regelsæt. 
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Såfremt valget falder på at erklære sig i henhold til erkl.bek. er det mest hensigtsmæssigt at benytte 
”andre erklæringer med sikkerhed”. Det vurderes, at der kan opstå en interessekonflikt i og med, at 
tillidsmanden selv skal vurdere graden af sikkerhed ved erklæringen set i forhold til fastlæggelsen 
af honorar. Skifterettens rolle som hvervgiver er anseelig. 

Gennemgående er tillidsmandens rolle at sikre et tilstrækkeligt grundlag for rekonstruktionen til 
gavn for aktører og interessenter. Værdien i tillidsmandens arbejde er. at opretholde tilliden til det 
materiale der udarbejdes, samt at sikre fordringshaverne en højst mulig dividende.  

Indførelsen af tillidsmanden i rekonstruktionsreglerne er et udtryk for en skepsis over for virksom-
hedens egen revisor. Med indførelsen af reglerne om rekonstruktion virker det som om, at der er en 
holdning til, at virksomhedens egen revisor ikke er tilpas uafhængig. Det vurderes, at brugen af den 
regnskabskyndige tillidsmand ved rekonstruktion af insolvente virksomheder har sin berettigelse, 
og at denne skaber merværdi, fordi fordringshaverne får bedre og mere uafhængig information. 
 

 

Kapitel 11 - Perspektivering 
 

 

De danske regler om rekonstruktion kan perspektiveres til reglerne i Sverige, hvor der er to 
forhold, der er interessante i forhold til tillidsmandens opgaver ved rekonstruktion af insol-
vente virksomheder. 

Det første er tidspunktet for indtrædelse af rekonstruktion. Ligesom tilfældet er i Danmark, 
kan en ansøgning eller begæring om företagsrekonstruktion indgives, såfremt skyldneren ikke 
kan betale sine forfaldne gældsposter rettidigt i henhold til FR285 kap. 2 § 1.286 Betingelse om 
insolvens er dog udvidet efter FR kap. 2 § 6 til også at omfatte tilfælde, hvor den manglende 
betalingsevne måtte opstå ”inom kort”.  

Indgivelse af en rekonstruktionsbegæring på baggrund af fremtidig insolvens, er anderledes fra 
den danske konkurslov, hvor kravet til insolvens er bagudrettet i tid. Det næste spørgsmål, der 
melder sig, er, hvor mange dage eller timer ”inom kort” er. Indenfor kort tid kan forstås som 
alt fra en dag til flere måneder. Det kræver en dybere undersøgelse at finde ud af, om ”inom 
kort” i Sverige reelt set også er anderledes fra i Danmark. 
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Det andet punkt er de danske rekonstruktionsreglers bestemmelser om kravene til tillidsmand, der 
står i kontrast til de tilsvarende svenske regler. I Danmark skal tillidsmand opfylde krav om habili-
tet og er underlagt karantænebestemmelsen. I Sverige gælder det efter FR kap. 2 § 12, at rekon-
struktøren kan hyre en ”sakkunnigt biträde”, dvs. en sagkyndig rådgiver. Det er ikke usandsynligt, 
at den sagkyndige rådgiver kunne være en person med regnskabskyndighed, men der stilles i hen-
hold til loven ikke flere krav end dette. 

Det interessante er at se på, om der reelt er en forskel i den måde, reglerne bliver brugt på. Nok er 
tillidsmanden i Danmark underlagt krav om karantæne og habilitet, men det kan godt være, at dette 
også implicit gælder i Sverige. Fx er der i Danmark ikke noget krav om, at tillidsmanden skal have 
en særlig uddannelse, hvilket heller ikke er tilfældet i Sverige. Det er derfor op til diskussion, om 
reglerne i virkeligheden er så forskellige, som de lyder.  

Der kan argumenteres for, at det er underforstået, at tillidsmanden efter de svenske regler er habil, 
når denne påtager sig opgaven, eller at tillidsmanden - i modsat fald - ved inhabilitet ikke påtager 
sig opgaven som tillidsmand. En ting er, hvordan loven er skuet sammen, en anden er, om der efter-
følgende er forskel i gældende ret.
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Den svenske lov om företagsrekonstruktion, lov nr. 764 af 13. juni 1996288 
 

Vejledninger 
 
                                                
287 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-06-08-58 
288 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1996764-om-foretagsreko_sfs-1996-764/?bet=1996:764 



 81 

Erklæringsvejledningen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af marts 2009 om godkendte 
revisorers erklæringer 

Vejledning om rekonstruktionsbehandling, udgivet af erhvervsstyrelsen december 2013 
 

Standarder 
 

ISA 240 – The auditor’s responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements, IFAC, 
2009 289 

ISA 700 – Forming an opinion and reporting on financial statements, IFAC, 2009 290 
 

Webadresser 
 

www.insolvensadvokater.dk 

www.fsr.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 

www.domstol.dk/saadangoerdu/erhverv/pages/rekonstruktion.aspx 

www.domstol.dk/saadangoerdu/erhverv/konkurskarantaene/Pages/default.aspx 

www.folketingstidende.dk/samling/20091/lovforslag/l199/index.aspx 

www.statensnet.dk 
 

Betænkninger 
 

”Betænkning om konkurskarantæne mv.”, Betænkning nr. 1525, København, Afgivet af 
Konkursrådet, 2011 

”Betænkning om rekonstruktion mv.”, Betænkning nr. 1512, København, Afgivet af Konkursrådet, 
2009 

”Konkursordenen”, Betænkning nr. 1, afgivet af konkurslovsudvalget, 1958 

                                                
289 http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf 
290 http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a036-2010-iaasb-handbook-isa-700.pdf 
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”Konkurs og tvangsakkord”, betænkning nr. 606, 1971 

 

 


