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Executive summary 
The increased activity in the transactions market during the recent years has increased the focus 

on getting full value from divestitures. In an attempt for sellers to control the sale’s process, ven-

dor due diligence is increasingly becoming an integral part of the divestiture process. 

In order for VDD to be of value and deliver on the objective, it is imperative that the buyer can 

rely fully on the VDD report. This sets some requirements for the accountant and his ability to be 

independent and objective. 

However, the nature of VDD, having a seller engage an accountant to perform due diligence that 

is later passed on to a buyer with a duty of care, poses an uncertainty as to if and how this particu-

lar type of engagement is governed by the State Authorized Public Accountant’s act. Further, the 

State Authorized Accountant’s act has been changed as 1 July 2008 replacing the former dated 30 

April 2003 which has caused a change as to how VDD is governed. 

It is not unambiguous how VDD is to be viewed under the current legislation; however, it is clear 

that the accountant at a minimum has to follow IFAC’s code of ethics for professional account-

ants meaning (i) integrity, (ii) objectivity, (iii) professional competence and due care, (iv) confi-

dentiality and (v) professional behavior. Additionally, VDD could be considered to be governed 

by certain rules of the State Authorized Public Accountant’s act. These include a requirement to 

be covered by insurance and the ability for the purchaser to report the accountant to the Account-

ing Practices Board. 

The requirements these places on the accountant is considered a value driver for the purchaser 

relying on a VDD report as he will have more confidence that the accountant shows due care and 

necessary skepticism when analyzing and reporting on the information provided by management 

and is independent to an extent that he can and will behave and report objectively. 

Whether the additional requirements from the State Authorized Public Accountant’s act that 

VDD potentially falls would have a positive or negative impact on the value delivered to the pur-

chaser, has to be subject of further investigation. The main parameter would have to be an analy-

sis of the effects and consequences from the few extra rules under the State Authorized Public 

Accountant’s act compared with the effects and consequences of the accountant being governed 

by the specific rules that govern professional services in general. 
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1 Indledning 

1.1 Problemområde 

Der har de senere år været et stadig stigende fokus på køb og salg af virksomheder som del af 

virksomheders strategiske planer. Dette har medført en øget fokus på at forbedre salgsprocessen i 

et forsøg på at sikre maksimalt afkast. Som del heraf vinder vendor due diligence (VDD) stadigt 

mere indpas i danske transaktioner i et forsøg på at få mere kontrol over især den afsluttende del 

af transaktionen. VDD er et udtryk for en due diligence, der foranlediges af sælger og gøres til-

gængelig for køber. Det er her udslagsgivende, at køber har tiltro til, at VDD rapporten komplet 

og objektiv. 

Konceptet omkring VDD stammer fra M&A markedet i London i slutningen af 90’erne som følge 

af, at investeringsbankerne oplevede, at de i traditionelle salgsprocesser ikke kunne bevare kon-

trollen og konkurrencen mellem forskellige købere helt til underskrift af købs- og salgsaftalen, og 

at køberne gennem deres due diligence havde succes med at påpege svagheder, der medførte pris-

reduktioner og/eller udvidet garantikatalog fra sælger.1 

Det syntes ikke umiddelbart klart af den gamle revisorlov pr. 30/4 2003, hvordan VDD opgaver 

skulle karakteriseres og behandles. Er dette mere tydeligt i den nyligt indførte revisorlov i juli 

2008? VDD er ikke en sædvanlig opgave, da det er rådgivningsopgave, hvor hvervgiver er an-

svarlig for undersøgelsesområderne, men hvor en ukendt tredjemand skal forlade sig på resultatet. 

Det er netop dette tre-parts forhold, der er interessant, da det medfører nogle naturlige konflikter 

mellem hvervgiver (sælger), brugeren (køber) og revisor (udøver).  

Da lovudkastet ikke kan antages at forudsætte denne specifikke og relative (for danske forhold) 

nye type opgave, er det interessant at se, om og eventuelt hvordan revisor er reguleret som følge 

af den nuværende lovgivning, og i hvilken grad denne regulering hæmmer eller bidrager til vær-

diskabelse for den endelige bruger.  

 

1.2 Problemformulering 

Hvordan har ændringen i revisorloven pr. 1. juli 2008 påvirket forståelsen for revisors udførelse 

af vendor due diligence fra et reguleringsmæssigt synspunkt, og hvilke udfordringer og proble-

                                                
1 Karlebo 
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mer opstår ved revisors udførelse af denne type rådgivningsopgave set i lyset af ydelsens kvalitet 

og revisors ansvar? Dette søges undersøgt på baggrund af den problematik, der opstår når revisor 

yder rådgivning på sælgers anvisning, men som skal benyttes af en potentiel køber. 

Problemformulering er konkretiseret ved følgende spørgsmål: 

� Hvad er vendor due diligence? Hvilke karakteristika ses ved vendor due diligence, og hvornår 

anses det for værende værdiskabende? 

� Hvorledes er revisor betinget af regulering ved udførelsen af vendor due diligence? Og hvilke 

ændringer har indførslen af den nye revisorlov med ikrafttræden 1. juli 2008 haft ved revisors 

udførelse af vendor due diligence? 

� På baggrund af karakteristika ved vendor due diligence, hvordan bidrager regulering af revi-

sors arbejde hans muligheder for at opfylde disse kriterier? 

 

1.3 Opgavens formål 

Denne opgave har til formål at give en faglig udredning for, hvilke hovedkarakteristika der er ved 

VDD, og hvorledes denne type opgave anskues inden for revisorloven. Dette søges belyst, da det 

ikke anses for at være klart, hvordan vendor due diligence skal behandles ifølge loven. Derudover 

søges det belyst i hvilken grad revisors arbejde er reguleret af gældende regler med henblik på at 

vurdere, om denne regulering har en negativ, positiv eller neutral indvirkning på revisors mulig-

hed for at udføre VDD opgaver på et kommercielt forsvarligt grundlag, som er anvendeligt for 

brugerne af revisors arbejde. 

Opgaven retter sig til nuværende udøvere og brugere af vendor due diligence med det formål at 

bidrage til yderligere forståelse for, hvorvidt der qua gældende lov er specifikke forhold, der skal 

overvejes under udførelsen, og hvorvidt disse forhold måtte være begrænsende, eller om de giver 

yderligere tillid for brugeren. 

 

1.4 Metode og teori 

Undersøgelsen har ikke til formål eller hensigt at vurdere, hvorvidt VDD rent faktisk er vær-

diskabende. Der er derfor ikke søgt empiri, der dækker sælgers, købers og deres respektive opfat-

telse af, hvordan og i hvilken grad VDD leverer værdi til transaktionsprocessen på nuværende 
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tidspunkt. Fokus er på, om og hvordan revisors arbejde er reguleret. Dette er en teoretisk vurde-

ring ud fra gældende ret.  

Det er en forudsætning for opgaven, at VDD kan karakteriseres som beskrevet i afsnit 2, hvorom 

det er en begrænsning, at der ikke findes omfattende litteratur om VDD. For at modgå denne be-

grænsning anskues VDD ud fra følgende synspunkter: 

1. Arbejdsområderne i VDD adskiller sig ikke fra arbejdsområderne i traditionel køber due dili-

gence (om end der nok vil være et mere omfattende arbejdsprogram ved vendor due diligen-

ce) 

2. Den optimale vendor due diligence ville fordre, at køber ikke skulle foretage nogle undersø-

gelser selv (det er dog i praksis ikke sandsynligt, men forudsætningen har udelukkende til 

formål at sætte et håndgribeligt pejlemærke for, hvad hensigten med VDD er, således at det er 

nemmere at vurdere kvaliteten) 

Dette betyder, at konkretiseringen i afsnit 2 i store træk er baseret på købers formål med en tradi-

tionel due diligence. 

Opgavens problemområde vil tage udgangspunkt i opstillingen som vist i Figur 1, nemlig at revi-

sor sidder i midten mellem to modparter, hvor sælger har engageret revisor til at udføre et stykke 

specifikt arbejde, som køber skal bruge i sin beslutningsproces.  

Opgavens udgangspunkt vil være på sælgers grundlag og begrundelse for at foranledige VDD, 

samt købers brug af og begrænsning i brugen af VDD. Revisors rolle bliver dermed at danne bro 

mellem de to parter, hvilket rejser en række problemstillinger som følge af, at såvel klienten 

(sælger) som den endelige aftager (køber) af produktet skal tilfredsstilles. Denne problemstilling 

for revisor central i opgaven.  

Klientens forventninger/krav (sælger) Lovmæssigt grundlag, behov, nytte 
á Aftalegrundlag 

Revisors arbejde (rådgiver) Regler og retningslinier (revisorloven, revisor-
etik, etiske regler mv.) 

â Ansvarspådragelse 

Brugerens forventninger/nytteværdi (køber) Benyttelse, nytteværdi, (også set i et lovmæs-
sigt perspektiv) 

Figur 1 - konflikt for revisor ved udførelsen af VDD. Kilde: Egen tilvirkning 
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Opgaven er opbygget som vist i nedenstående Figur 2. 

Indledning

VDD - Konkretisering af genstandsfelt

Regulering af VDD

Kvalitet i VDD

Konklusion

Afsnit 1

Afsnit 2

Afsnit 3

Afsnit 4

Afsnit 5

Sælger

Revisor

Køber

Indledning

VDD - Konkretisering af genstandsfelt

Regulering af VDD

Kvalitet i VDD

Konklusion

Afsnit 1

Afsnit 2

Afsnit 3

Afsnit 4

Afsnit 5

Sælger

Revisor

Køber

 
Figur 2 - opgavens opbygning. Kilde: Egen tilvirkning 
 

Konkretiseringen i afsnit 2 vil uddybe rationalet bag, at sælger udfører due diligence på køberens 

vegne, køberens brug (og begrænset brug) af VDD samt revisors rolle. Denne fremstilling anses 

for værende væsentlig og nødvendig, da VDD som koncept og produkt ikke anses for at være et 

alment kendt begreb. Det primære fokus er dermed på sælger, men afsnittet vil dog også indehol-

de købers perspektiver, da disse er essentielle ved vurdering af sælgers rationale. 

Afsnit 3 fokuserer på reguleringen af revisors arbejde ved VDD. Der redegøres for, hvordan 

VDD blev omfattet under den gamle revisorlov pr. 30/4 2003, og hvilke ændringer den nyligt 

indførte lov har medført, samt hvilke regler der er gældende under den nuværende lovgivning. 

Fokus er derfor her naturligt på revisor og hans rolle. 

Afsnit 4 analyserer revisors mulighed for at levere kvalitet og værdi ud fra en købers synspunkt 

og med baggrund i de regler, revisor er underlagt. En grundlæggende forudsætning for kvalitet 

vurderes i dette afsnit at være brugbarheden af VDD rapporten for køberen, herunder i hvilken 

grad VDD rapporten til enhver tid er objektiv og troværdig.  
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2 Vendor due diligence - konkretisering af genstandsfelt 
Med udgangspunkt i en simplificeret auktionsproces vil sælgers baggrund for at benytte VDD og 

hvordan VDD kan skabe værdi for sælger i transaktionsprocessen analyseres. Der tages udgangs-

punkt i sælgers værdiskabelse, da det netop er sælger, der foranlediger denne type rådgivnings-

opgave. Der vil herefter være en analyse af de krav, der stilles fra købers synspunkt for at denne 

skal kunne benytte rapporten. Dette synes relevant, da der ikke vil være noget værdi for sælger, 

såfremt køber ikke kan benytte sig af rapporten til at træffe beslutninger. Dette leder til en natur-

lig diskussion af interessekonflikterne mellem sælger og køber og revisors rolle heri.  

Ved VDD forstås en due diligence undersøgelse foranlediget af sælger til brug for potentielle kø-

bere ved auktionssalg som supplement til et information memorandum. Når det antages at VDD 

skal bruges af potentielle købere, indebærer dette tillige, at revisor vil overdrag VDD rapporten til 

den endelige køber og som følge deraf også stå til ansvar overfor den endelige køber angående 

indholdet af rapporten. 

 

2.1 Transaktionsproces ved auktion (forskel ved brug af VDD) 

2.1.1 Proces 

Som nævnt i indledning opstod VDD som følge af sælgers ønske om at bevare kontrollen helt til 

slut i salgsprocessen. Forskellen i auktionsprocesser med og uden VDD er beskrevet nedenfor.  

Figur 3 viser et simplificeret eksempel på forskellen i en auktionsproces ved brug af VDD og 

uden brug af VDD. 

Med VDD

Uden VDD

 
Figur 3 - transaktionsproces. Kilde: Bale 
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I den traditionelle salgsproces får et større antal købere adgang til datarum og begrænset due dili-

gence efter indgivelsen af indikative bud, hvorefter de reviderer deres bud. Køberen med det bed-

ste bud får derefter eksklusivitet og adgang til en omfattende due diligence, der kan resultere i 

prisnedsættelser eller øget krav til garantier og indeståelser. Der er to situationer i denne proces, 

som søges dækket ved at benytte VDD i salgsprocessen. For det første er det meget omfattende 

for målvirksomhedens ledelse at gennemføre due diligence for fem forskellige købere med hver 

deres rådgivere og hver deres spørgsmål og problemstillinger. For det andet søger sælger at be-

grænse perioden for eksklusivitet for en enkelt køber, når der bruges VDD. 

I salgsprocesser, hvor der benyttes VDD får alle køberne adgang til den samme VDD rapport og 

datarum, efter de har givet et indikativt bud, der anses for at være af interesse for sælger. På bag-

grund af dette vil køberne enten trække sig ud, bekræfte deres bud eller revidere deres bud. Så-

fremt VDD rapporten og gennemgangen af datarum ikke åbner op for ukendte risici, og desuden 

bekræfter de forhold, der blev fremlagt i information memorandumet og andet materiale leveret 

af sælger, vil det indikative bud højst sandsynligt blive fastholdt. Ved at sælger udfører en VDD 

til køberne, skal ledelsen ”kun” bistå ved én due diligence frem for fem. Desuden vil ledelsen ha-

ve nemmere ved at sætte en fornuftig tidslinie for arbejdets udførelse.2 

 

2.1.1.1 Fastsættelse af undersøgelsesområder 

Fastsættelse af undersøgelsesområder sker i samarbejde mellem sælger og revisor for at sikre, at 

arbejdet dækker de potentielle køberes interesser. Undersøgelsesområderne vil ikke adskille sig 

væsentligt fra, hvad der foretages i en traditionel køber due diligence, men da køberemnerne er 

ukendte ved fastlæggelsen af undersøgelsesområder, vil VDD typisk dække et større område.3  

Sælger er endelig ansvarlig for undersøgelsens omfang, da han er opdragsgiver. Men det må an-

tages, at revisor gennem sit kendskab til transaktioner og brancheerfaring har et vist ansvar for at 

sikre, at undersøgelsesområderne dækker de minimumskrav enhver køber vil have, da revisors 

ansvarspligt i sidste ende overdrages til køber. Det må også være i sælgers interesse, at købers 

krav dækkes så vidt muligt, da dette vil begrænse dennes krav til supplerende undersøgelse. 

                                                
2 I den traditionelle proces vil købers adgang og tidsrum for at udføre due diligence begrænses for dels at holde mo-
mentum i processen og dels at presse køber. Dette stiller store krav til ledelsen om at være tilgængelig til at svare på 
spørgsmål og tilvejebringe ny information. 
3 Karlebo 
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Såfremt der under arbejdets udførelse identificeres væsentlige problemområder, som ikke er en 

del af undersøgelsesområderne i aftalegrundlaget, må det overvejes, om der skal laves et tillæg til 

aftalen for at tage højde for disse. 

 

2.1.1.2 Udførelse 

Det udførende arbejde afviger ikke væsentligt fra det arbejde, der foretages ved en traditionel due 

diligence, altså analytiske handlinger, gennemgang af revisors arbejdspapirer og interviews af re-

præsentanter fra den sælgende virksomhed. En væsentlig forskel vil dog være, at revisor ofte kan 

have udvidet adgang til ledelsen i forhold til en køber due diligence. Afhængig af fortroligheds-

forhold vil det muligvis være muligt at udføre store dele af arbejdet fra den sælgendes virksom-

heds lokaler. Dette øger mulighederne for at indsamle yderligere information og afklare banale 

spørgsmål hurtigt. Desuden kan en gennemgang af virksomhedens lokalitet(er) øge revisors for-

ståelse for forretningen og produkterne.  

Selve arbejdet udføres sideløbende med investeringsbankernes udarbejdelse af information me-

morandumet. Dette gøres for at sikre, at de finansielle informationer, der præsenteres i informati-

on memorandumet stemmer overens med de tal, som køberne præsenteres for i VDD rapporten, 

og for at sikre, at budskaberne omkring investeringsrationale også passer overens. Såfremt infor-

mation memorandumet eksempelvis præsenterede en produktgruppe som værende en vigtig dri-

ver for indtjening, men VDD rapporten skildrede denne produktgruppe som værende mindre ind-

tjeningsdygtig, ville det stærkt betvivle brugbarheden af information memorandumet og dermed 

grundlaget for køberes indikative bud. 

Under processen vil sælger have mulighed for at læse udkast til rapporter og komme med input, 

dels for at bekræfte det faktuelle indhold men også for at få mulighed for at påvirke kritiske kon-

klusioner. Sælgers påvirkning af kvaliteten af slutproduktet samt revisors håndtering af sælgers 

krav vil blive gennemgået afsnit 4. 

 

2.1.1.4 Købers gennemgang af datarum og VDD 

Efter de potentielle købere har givet et indikativt bud, vil de, i en tidsbestemt periode, få mulig-

hed for at gennemgå datarum og VDD rapporten, inden de skal afgive et endeligt bud.  
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I det omfang VDD rapporten ikke dækker alle købers krav, enten omkring undersøgelsesområder 

eller kvaliteten af indholdet, har køber mulighed for at gennemgå datarum og stille yderligere 

spørgsmål til ledelsen (requests) samt requeste yderligere information, der ikke fremgår af data-

rummet. 

Som del af køberes gennemgang af datarum og VDD rapport vil de også få adgang til at inter-

viewe revisor, der har udarbejdet VDD rapporten og udvalgte repræsentanter fra den sælgende 

virksomhed. Formål og indhold af denne proces gennemgås senere i denne opgave. 

 

2.1.2 Overdragelse til endelig køber 

Udlevering af VDD rapporten til køberemnerne vil under forudsætning af, at modtagerne accep-

ter er visse forbehold, også kaldet et ”release letter”. De to vigtigste forbehold fra revisors syns-

punkt er, (i) at køber accepterer arbejdets omfang, samt at rapporten er udarbejdet på sælgers an-

visninger, og (ii) at køber ikke kan holde revisor ansvarlig for indholdet af rapporten. Købers ac-

cept af at revisor ikke kan holdes ansvarlig ved den første udlevering af VDD rapporten har i rea-

liteten ikke nogen betydning for køber, revisor vil underskrive en ”duty of care” til den endelige 

køber4, hvormed revisor effektivt overdrager sin ansvarspligt overfor sælger til køber. Det ”relea-

se letter” der bliver underskrevet har til formål, at revisor kun er ansvarlig overfor én part, nemlig 

sælger, indtil den endelige køber er fundet og ansvarspligten overdrages.  

 

2.1.3 Sammenfatning 

Vendor due diligence udføres typisk ved auktionsprocesser og har til formål at øge sælgers kon-

trol under salgsprocessen ved, at køber får adgang til en VDD rapport som del af datarummet og 

dermed begrænse købers eget behov for at udføre egne omfattende undersøgelser. Undersøgel-

sesområderne i VDD rapporten fastsættes sammen med sælger, og sælger vil desuden have mu-

lighed for at kommentere på rapportudkast under arbejdets udførelse.  

Undersøgelsens form og natur adskiller sig ikke væsentligt fra en traditionel køber due diligence, 

men da de potentielle købere og disses specifikke krav ikke er kendt, vil omfanget af VDD typisk 

overstige den traditionelle due diligence.  
                                                
4 Dette vil i lighed med ”release letter” også være under forudsætning af, at køber accepterer visse betingelser. Blandt 
andet accept af det aftalegrundlag, der er indgået med sælger inklusive undersøgelsesområder, og at rapporten er ud-
arbejdet på sælgers anvisninger. 
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VDD rapporten gøres tilgængelig for købers gennemgang under forudsætning af, at denne under-

skriver et ”release letter”. Dette har til hensigt, at revisor ikke bærer dobbelt-risiko ved at være 

ansvarlig overfor for flere parter på samme tid. Ansvarspligten vil ved transaktionens gennemfø-

relse overføres til køber. 

Det er af væsentlig betydning for VDD, at 

� Sælger er opdragsgiver, 
� Undersøgelsesområder og omfang fastsættes i samråd mellem køber og sælger, og 

� Ansvarspligten overdrages til den endelige køber 
 

2.2 Den traditionelle Due Diligence 

2.2.1 Definition og formål 

Due diligence er et engelsk begreb, som, i manglen på bedre, også benyttes på dansk. Det nærme-

ste man kan komme på oversættelse er rettidig omhu. Due diligence som begreb bruges i mange 

sammenhænge, men her menes den finansielle due diligence, der ofte udføres i forbindelse med 

virksomhedsopkøb. Der findes ikke en ordbogsdefinition på due diligence men der er bred forstå-

else for, at due diligence har til formål at give køber indgående kendskab om målvirksomheden 

for at begrænse købers risici ved en eventuel transaktion. Således har forskellige forfatteres for-

søg på at definere og beskrive due diligence begrebet alle det tilfælles, at der søges at opnå bedre 

forståelse for den pågældende virksomhed og fokuserer på, at (i) der skal tages udgangspunkt i 

den enkelte transaktion og de forhold, der driver transaktionen, (ii) due diligence fokuserer på 

fremtiden og (iii) due diligence skal minimere risici og give ammunition til forhandlingerne.5 

Due diligence er en struktureret proces, hvor køber får adgang til den sælgendes virksomheds in-

terne regnskabsmateriale og ledelsen for at sikre sig, at det køber tror, han køber stemmer overens 

med virkeligheden. Finansiel due diligence udføres ofte af revisionshuse men adskiller sig dog 

væsentligt fra revision idet revision typisk har fokus på at sikre, at regnskaber giver et retvisende 

billede af en virksomheds finansielle stilling på et givent tidspunkt, hvorimod due diligence har 

primært fokus på udviklingen i den finansielle stilling. Man kan sige, at hvor revision søger at 

fortælle hvad tallene er, så søger due diligence at fortælle, hvad der ligger bag tallenes udvikling, 

og hvordan dette påvirker fremtiden. 

                                                
5 Howson, Hitt, Grüning m.m. 
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Revisor agerer som rådgiver for køber og vil derfor rapportere i klare vendinger, hvis der er 

svagheder, som skal afdækkes eller kan udnyttes i en forhandlingssituation. Revisor rapporterer 

også på positive fund, men disse vil sandsynligvis ikke blive fremlagt for sælger under forhand-

lingerne.  

Forholdene, der afdækkes kan opdeles i tre overordnede kategorier: prissætning, strukturering og 
post transaktion forhold.  

 

2.2.1.1 Prissætning 

Der findes mange forskellige teoretiske modeller for værdiansættelse af virksomheder.6 Til ek-

sempel kan nævnes discounted cash flow (DCF), P/E multipler. Ofte vil købere benytte en kom-

bination af flere modeller såsom EBITDA multipler og DCF. Uanset hvilken model der tages ud-

gangspunkt i, er der kun en rigtig pris for en virksomhed - den en køber vil betale. Det er vigtigt, 

at man her holder sig for øje, at man betaler for fremtidig potentiale og indtjening.  

En køber vil have nogle forudsætninger og antagelser for den pris, han er villig til at betale. Det 

er nødvendigt for rådgiveren at kende disse for at kunne udarbejde et due diligence program, der 

dækker disse områder og komme med input til, hvordan eventuelle findings kan påvirke købers 

påtænkte købesum.  

Derudover kan man gennem due diligence opdage svagheder eller risici, som kan påvirke, hvor-

dan købesummen skal betales såsom earn-outs eller tilbageholdelse af købesummen i en hvis pe-

riode.7 Hvis prisen f.eks. var baseret på en multipel af budgetteret EBITDA8, og due diligence 

undersøgelsen fandt væsentlige risici omkring opnåelsen af budgettet, kunne køber argumentere 

for, at en del af købesummen ville falde kontant, mens den resterende del ville blive udbetalt så-

fremt budgettet blev opnået. 

 

2.2.1.2 Strukturering 

Strukturering omfatter såvel selve transaktionsmodellen, som hvilke garantier og indeståelser 

sælger skal give.  

                                                
6 For uddybende materiale omkring værdiansættelse kan blandt andre refereres til ”Koller, Tim et al.: Valutaion - 
measuring and managing the value of companies. McKinsey & Company”.  
7 Opgaven har ikke til formål at redegøre for fordele og ulemper ved forskellige betalingsmetoder. 
8 Indtjening før renter, skat og afskrivninger. 
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Transaktionsmodellen indebærer, hvorvidt handlen skal gennemføres som en aktie- eller aktiv-

handel, samt hvordan disse skal struktureres. Hvorvidt der skal købes aktier eller aktiver, vil of-

test være besluttet inden due diligence processen starter, men nogle gange ses det, at der kan være 

så betydelige risici forbundet med visse aktiver, at det ikke kan svare sig med en aktiehandel. 

Valg af transaktionsmodel vil ofte være skattedrevet. 

Niveauet af garantier og indeståelser som sælger skal afgive kan afhænge af, hvor meget tid og 

adgang til materiale køber og sælger har aftalt. Såfremt de har aftalt, at køber kun skal have ad-

gang til en begrænset due diligence, kan risici afdækkes ved at udvide garantikataloget. Desuden 

kan der være specifikke risici som følge af due diligence, der gør, at køber skal dækkes af sæl-

gergaranti. Eksempelvis kan nævnes, hvor der er stor usikkerhed omkring en eller flere debitorers 

betalinger, kan sælger indestå for disse betalinger, således at sælger dækker eventuelle tab efter-

følgende. 

 

2.2.1.3 Post transaktion 

Post transaktion forhold har til formål at vurdere, om der er forhold som har indflydelse på frem-

tidige effektiviseringer, synergibesparelser og integration. En købers forventninger omkring om-

kostningsniveau kan f.eks. vise sig at være undervurderet såfremt undersøgelserne viser, at om-

kostninger til ledelse, økonomifunktion eller lignende er skubbet op i et holding selskab og der-

med ikke reflekteret i de oprindelige tal, man er blevet præsenteret for. Nødvendigheden for 

fremtidige investeringer kan også afdækkes gennem due diligence. Eksempelvis, kan der vise sig 

at være et behov for at forbedre IT-systemer for at kunne opfylde de krav, som køber stiller.  

Mange forhold kan have påvirkning på flere områder (både pris og post transaktion forhold) - be-

hov for uventet investeringer vil eksempelvis påvirke forudsætningerne for budgetmodeller og 

dermed den pris køber er villig til at betale. 

 

2.2.2 Typiske undersøgelsesområder i den finansielle due diligence 

Det blev fastlagt ovenfor under afsnit 2.2.1, at due diligence skal være specifikt tilpasset den en-

kelte transaktion og købers rationale og forventninger for at gennemføre transaktionen. Dermed 
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vil undersøgelsesområderne blive dikteret af købers behov. Der er dog generelt set en række om-

råder som ofte går igen afhængigt af transaktionens størrelse og kompleksitet. Disse er9: 

� Historisk indtjening og budgetter 

� Cash flow 

� Arbejdskapital 

� Capex 

� Aktiver og passiver 

� Eventualforpligtelser 

� Kvalitet af finansiel information 

 

2.2.2.1 Historisk indtjening og budgetter 

Den historiske indtjening analyseres overordnet set for at forstå virksomhedens historiske indtje-

ning og udtale sig om fremtiden. Områder som typisk dækkes bliver gennemgået nedenfor.  

Key drivers 

Formålet er her at forstå, hvad der historisk har drevet salg og indtjening (produkter, markeder, 

kunder, leverandører m.m.) for at kunne udtale sig om fremtidigt potentiale samt påvirkning på 

købers budgetmodel. Man kan forestille sig en situation, hvor et produkt (produkt A) historisk set 

har været det primære produkt på såvel omsætning som bruttoavance. Men grundet skift i tekno-

logi skal dette produkt fremadrettet erstattes af et nyt produkt (produkt B). Produkt B har ikke li-

ge så høj bruttoavance, men dette har ikke før været kendt, så dette skift i produktmix og tilhø-

rende bruttoavance er ikke afspejlet i købers budgetmodel. 

Normaliseret indtjening 

I forbindelse med analyse af den historiske udvikling fås kendskab til en række usædvanlige og 

ikke tilbagevendende poster. Med fuldt kendskab til historik udarbejdes justeringer til indtjenin-

gen, således at indtjeningen afspejler, hvad der kan forventes fra ”normal” drift fremadrettet. Dis-

se justeringer kan eksempelvis relatere sig til nedlukning af en aktivitet, transaktioner med kon-

cernforbundne virksomheder som ikke har været på markedsforhold, salg af ejendomme og dat-

terselskaber, indtjening fra aktiviteter som køber forventer at lukke ned, samt andre transaktioner 

                                                
9 Typiske undersøgelsesområder i finansiel due diligence er baseret på Møller, Rankine, Howson m.fl. samt egne er-
faringer.  
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der ikke vedrører den ”normale” drift. Da den normaliseret indtjening har til formål at skabe et 

billede af den forventede fremtidige indtjening, er det vigtigt, at der tages kritisk stilling til even-

tuelle justeringer. Visse poster er muligvis ikke normale, men kan være udtryk for nødvendige 

som en del af at drive en forretning, såsom afskedigelse af medarbejdere og ansættelse af nye.  

Omkostningsstruktur 

Omkostningsstrukturen analyseres for at få forståelse for det nuværende omkostningsniveau, om 

der er muligheder for effektiviseringer eller besparelser fremadrettet, såsom synergibesparelser 

ved at købers nuværende økonomifunktion kan varetage den opkøbende virksomhed uden væ-

sentlige yderligere omkostninger. Omvendt kan det vise sig, at køber skal forvente et højere om-

kostningsniveau, i tilfælde af at target-virksomheden indgår i en koncern, hvor andre selskaber 

varetager en række administrative funktioner såsom IT, økonomi osv. Dette kan have indflydelse 

på integrationen af virksomheden og prisen, da et undervurderet omkostningsniveau vil betyde 

højere indtjening og dermed potentielt højere pris. 

Budgetter 

Gennemgang af budgetter foretages med henblik på at vurdere kvaliteten af budgetterne. Der fo-

kuseres typisk på budgetprocedure, historisk budgetopfyldelse, budgetforudsætninger og indevæ-

rende periodes resultat. 

Gennemgang af virksomhedens budgetprocedurer giver indblik i kvaliteten af budgetterne, hvem 

der har udarbejdet budgetter (er det direktøren alene, eller har sælgere været involveret?), hvor tit 

de udarbejder budgetter (er det normal procedure, er det udelukkende foretaget i forbindelse med 

salget?), hvordan budgetter bruges (følges der op på budgetter regelmæssigt, eller ligger de i 

skuffen til næste år?). 

Analyse af historiske budgetopfyldelse giver en indikation, om budgetter historisk har været me-

get overvurderet eller undervurderet, eller om virksomheden generelt er god til at opfylde 

budgetmål.  

Analyse af budgetforudsætninger giver yderligere indblik i realismen af budgetter. Hvor store de-

le af budgettet er eksempelvis dækket af eksterne facts (hvor store dele af budgettet kan begrun-

des med nuværende ordrebog, generelle brancheforventninger m.m.?), og hvor store dele er dæk-

ket udelukkende af ledelsens forventninger eller forhåbninger? 
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Analyse af indeværende resultat sammenholdt med budgettet samt sidste års perioderesultat, kan 

give udtryk for, om virksomheden er ’on track’ eller, om der er væsentlige risici forbundet med at 

opnå budgettet. 

 

2.2.2.2 Cash flow 

Såfremt køber har baseret sin værdiansættelse på DCF, vil han være interesseret i virksomhedens 

evne til at konvertere indtjening til cash, kvaliteten af historiske cash flows (er der væsentlige ju-

steringer til frit cash flow for at vise et ”normalt” niveau eller for at kunne sammenligne cash 

flows over perioden - i stil med justeringer til indtjening?). Derudover kan især finansielle inve-

storer have interesse i at få komfort for det fremtidige cash flow for at vurdere, hvor store lån 

virksomheden kan bære under nyt ejerskab. 

 

2.2.2.3 Arbejdskapital 

Arbejdskapitalen er et væsentligt element i analysen af cash flows og analyseres derfor som led i 

at forstå cash flow udviklingen. Derudover er arbejdskapital også ofte grundlag for købesumsre-

guleringer, hvor det ofte ses, at den endelige købesum reguleres for forskellen mellem nettoar-

bejdskapitalen ved closing og et aftalt niveau for nettoarbejdskapital, som reguleres op imod. Det 

er især sidstnævnte, der er objekt for undersøgelserne under due diligence, da køber her har mu-

lighed for at vurdere, hvad der vil være et normalt niveau af arbejdskapital.  

 

2.2.2.4 Capex 

Investeringer undersøges for at vurdere behovet ved normalt drift og indvirkningen på frit cash 

flow. Derudover skal budgetteret investeringer og nuværende behov analyseres for at vurdere, 

hvilke investeringer køber kan forvente umiddelbart efter closing, samt sikre at sælger ikke har 

udskudt investeringer op mod salget. 
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2.2.2.5 Gennemgang af aktiver og passiver 

Væsentlige aktiver og passiver gennemgås for at sikre, at aktiver ikke er overvurderet og at passi-

ver ikke er undervurderet. Desuden undersøges hvorvidt der er driftsfremmede aktiver samt net-

torentebærende gæld, der sammen med nettoarbejdskapital er hyppigt forekommende som prisre-

guleringsmekansime.  

 

2.2.2.6 Eventualforpligtelser 

Eventualforpligtelser gennemgås for at forstå eventuelle forpligtelser, som ikke er indført i regn-

skabet, men som kan skabe et cash out flow for køber efter transaktionen. Dette kunne eksempel-

vis være operationelle leasingkontrakter eller igangværende retssager. Afhængig af forpligtelsens 

natur kan det aftales, at køber overtager den, eller at sælger bevarer risikoen. 

 

2.2.2.7 Kvalitet af finansiel information  

En analyse af økonomistyringen i virksomheden, herunder økonomiafdelingen, økonomisystemer 

og procedurer samt anvendt regnskabspraksis, giver køber indblik i kvaliteten af den information 

som beslutningen for købet bygger på samt eventuelle behov for forbedringer efter overtagelsen. 

Såfremt køber benytter anden regnskabspraksis end sælger, skal effekten heraf vurderes såfremt 

denne vurderes at være væsentlig. 

 

2.2.3 Sammenfatning 

Due diligence er en proces, hvormed køber får mulighed for, i en begrænset periode, at gennemgå 

et opkøbsemnes interne materiale for derved at mindske informationskløften mellem køber og 

sælger. Desuden giver det køber mulighed for at afdække risici og sikre sig, at hans forventninger 

omkring målvirksomheden passer med virkeligheden.  

Et due diligence arbejdsprogram tager udgangspunkt i den enkelte køber og dennes rationale og 

forudsætninger for at overtage virksomheden. Due diligence har overordnet set tre hovedformål 

udover at bidrage til vurderingen om hvorvidt transaktionen skal gennemføres eller ej: 
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� Prissætning 

� Strukturering 
� Post transaktion forhold 

 
Som led i vurderingen heraf foretages en række analyser, som vurderes at være relevante for den 

enkelte transaktion. Der er til en vis grad en række sædvanlige undersøgelsesområder, som typisk 

udføres i en due diligence med fuldt arbejdsprogram.  

 

2.3 Sælgers rationale for at udføre VDD 

2.3.1 Sælgers overordnede målsætning 

Køb og salg af virksomheder er risikofyldt, og der er store værdier på spil. Sælger søger at få 

mest muligt for sin virksomhed samtidig med at køber ikke vil betale mere end virksomheden er 

værd. Denne modsætning sætter pres på forhandlingssituationen for parterne, og når det gælder 

vurderingen af, hvad en virksomhed er værd, er information omkring den pågældende virksom-

heds interne og eksterne faktorer den primære viden – viden omkring interne forhold er derfor 

højt på dagsordenen.  

Set i lyset af at viden er magt, hvad er så rationalet for, at sælger selv indleder en udførlig under-

søgelse af virksomheden for at overrække denne viden til potentielle købere? Praksis har udviklet 

sig således, at det vil være usandsynligt, at en køber ikke får adgang til at udføre due diligence før 

en aftale underskrives. Fordelene for sælger ved selv at udføre due diligence er flerbundne, men 

overordnet kan det siges, at sælger får mere kontrol over processen, mere indflydelse på resultatet 

og ved flere købere (som i en auktionsproces) vil der være mindre forstyrrelser for ledelsen i og 

med, der ”kun” er et hold af rådgivere der stiller spørgsmål og undersøger frem for 3-5 forskelli-

ge rådgiverhold, som hver især stiller en masse spørgsmål. 

Uanfægtet de strategiske eller operationelle årsager til at afhænde en virksomhed eller dele heraf, 

må det vurderes, at der vil være nogle overordnede målsætninger med afhændelsen - nemlig at 

skabe maksimal værdi af beslutningen, både under og efter det faktiske salg. Afhængig af årsa-

gerne til afhændelsen, kan der være forskelle i, hvad der vurderes at være ”maksimal værdi”. 

Skyldes afhændelsen for eksempel, at sælger er presset på likvide midler og skal frigøre disse 

hurtigt, kan der være mere fokus på at afhændelsen sker hurtigt og med et minimum af risiko for 

efterfølgende omkostninger og krav. Modsat kan der også være tilfælde, hvor sælger er villig til 



 21 

at holde på det sælgende aktiv i en længere periode og i stedet sikre, at man sælger for den højest 

mulige pris. Uanset hvor fokus ligger for et pågældende salg, vurderes det, at udsagn Tabel 1 vil 

gøre sig gældende. 

1. Bibeholde kontrol over salget  

2. Afhændelse under bedst mulige vilkår - højeste pris med et minimum af garantiforpligtelser 
og sikkerhedsstillelser 

3. Afslutte salget indenfor en kort tidsramme med et minimum af forstyrrelser for forretningen 

4. Undgå brud på fortrolighed 
Tabel 1 - Generelle formal ved virksomhedssalg. Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Det er åbenbart, at såvel køber som sælger ønsker et så ukompliceret salg som muligt, men da en 

virksomhedstransaktion er kompleks af natur, vil det sjældent være ukompliceret som sådan. Det-

te betyder dog ikke, at sælger ikke kan søge at begrænse fremtidige forpligtelser post-transaktion, 

hvilket eksempelvis kan indebære købesumsreguleringer, garanti- og sikkerhedsstillelser, og om-

råder af mere operationel karakter, såsom ’transition service agreements’ eller potentielle forhold 

i den sælgende entitet, som sælger kan være afhængig af. 

 

2.3.2 Juridiske overvejelser 

Salg af virksomheder ved auktion er ikke reguleret af en bestemt lov, og der er dermed aftalefri-

hed mellem parterne, men ved mangel af individuelle aftaler vil de obligationsretlige love finde 

anvendelse, navnlig aftaleloven, købeloven og markedsføringsloven.10 Sælger har en loyal oplys-

ningspligt omfattende alle væsentlige forhold, som måtte have indflydelse på købers beslutning, 

og såfremt forholdene ikke anses for offentligt kendte.  

Idet markedsføringsloven finder anvendelse vil en VDD skulle opfylde reglerne om god markeds-

føringsskik, vigtigst her er nok, at rapporten ikke må indeholde vildledende eller svigagtige op-

lysninger. 

 

2.3.2.1 Loyal oplysningspligt 

Sælgers oplysningspligt er en obligationsretlig grundsætning bestemt ud fra KBL § 76, stk. 1, nr. 

3. Trods at denne regel er en del af forbrugerkøbsloven, finder den anvendelse på handelskøb i 
                                                
10 Hansen 
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forbindelse med en mangelsvurdering.11 Reglen har til hensigt at udjævne informationsforskelle-

ne mellem køber og sælger som følge af, at det ikke kan forventes, at køber er bekendt med alle 

aspekter af et køb. Især ved virksomhedsopkøb vil det være vanskeligt for en køber, at opnå fuld 

forståelse for alle aspekter af en given virksomhed qua den komplekse natur af sådanne transakti-

oner. Det må da anses for at være fornuftigt, at sælger er ansvarlig for som minimum at oplyse 

om forhold, der af sælger må anses eller burde anses for at være væsentlige for handelens gen-

nemførelse. Dog skal det bemærkes, at sælger ikke er forpligtet til at oplyse om samtlige forhold, 

han er bekendt, da der ikke er noget i vejen for at en sælger har mulighed for at søge maksimal 

profit; dette må bare ikke ske ved vildledende eller udeladelse af væsentlige oplysninger, da det i 

så fald må betegnes som besvigelse. Væsentlige oplysninger er oplysninger, der med sandsynlig-

hed vil påvirke købers vurdering af købet12, eksempelvis oplysninger der kan forrykke købers 

vurdering af virksomhedens værdi, såsom væsentlige engangsposter, latente erstatningskrav, uku-

rant varelager m.m. 

Et udvalg af højesteretsdomme omkring sælgers oplysningspligt i forbindelse med virksomheds-

opkøb gennemgås nedenfor for at definere nærmere, hvad der forstås ved oplysningspligt, hvilke 

oplysninger og graden af detaljer, der skal oplyses.  

UfR 2004.1784H drejer sig om en sag, hvor køber hævede en handel som følge af, at sælger hav-

de undladt at oplyse om væsentlige forhold. Parterne havde før transaktionen aftalt, at der ikke 

skulle foretages nogen due diligence. Sælger havde ikke oplyst om tre væsentlige forhold: (i) en 

meget væsentlig kunde havde bebudet ikke at have til hensigt at foretage nogle ordre de kom-

mende 6 måneder, (ii) der var en betydelig huslejerestance, og (iii) der var ubetalte offentlige 

krav. Højesteret fandt, at sælger havde misligholdt sin loyale oplysningspligt, og køber kunne 

dermed hæve handlen og kræve erstatning. 

UfR 1996.928H omhandler svigagtige oplysninger afgivet af sælger med den konsekvens, at kø-

ber ikke bare fik medhold i at hæve købet men tilmed fik en erstatning, der overgik købesummen. 

Det fremgår af dommen, at køber foretog visse undersøgelser, men det er ikke noteret, hvor grun-

dige disse var, eller om det var en decideret due diligence. Grundet sælgerens svigagtige opførsel 

er det dog tvivlsomt, om en due diligence ville have bibragt de oplysninger, sælger skjulte. Det 

må da forudsættes, at selvom køber får adgang til at foretage uddybende undersøgelser, vil sælger 

bibeholde ansvaret for væsentlige oplysninger, såfremt det ikke kan vurderes at være forhold, 

                                                
11 Arnoldus & Barnekow 
12 Arnoldus & Barnekow 
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som køber gennem sine undersøgelser burde få kendskab til. Dette lægger et ansvar på sælger for 

at vurdere købers undersøgelsesprogram og oplyse, hvis der er områder sælger mener, køber bur-

de medtage. I forhold til VDD må det antages, at dette lægger et ansvar for, at sælger må medtage 

alle forhold, der kan anses værende væsentlige for en generisk køber. Der er således ikke mulig-

hed for at udelade kritiske områder. 

Omvendt vil det ikke være sælgers risiko, hvis oplysningerne er køber bekendt uanset, hvor kon-

kret og detaljeret de måtte være. I UfR 1994.698H var et opkøb baseret på nogle budgetter, som 

virksomhedens bestyrelse dog havde taget adskillige forbehold omkring. Højesteret tilkendte ikke 

køber erstatning, da der var mange advarselssignaler, som pegede på, at køber burde have foreta-

get yderligere undersøgelser. Det må på baggrund heraf antages, at der ikke er noget detaljerings-

krav fra sælgers side; blot en pligt om at gøre køber opmærksom på væsentlige forhold. 

Har sælger oplyst om forholdene er det udelukkende købers ansvar at vurdere, om det kræver 

yderligere undersøgelser. Foretager køber ikke dette, bærer han risikoen for konsekvenserne af de 

forhold. Der kan dermed ikke siges, at være noget formkrav til VDD, udelukkende et minimums-

krav til hvilke forhold, der skal være belyst. Yderligere ses det ved UfR 2001.1293H, at sælgers 

loyale oplysningspligt ikke omfatter viden, som vurderes at være almindelig kendt. I dommen an-

skues forhold som ansås at være almindeligt branchekendskab, og købers manglende viden her-

om spillede ikke indflydelse for oplysningspligten. 

Sælgers loyale oplysningspligt skal ses i lyset af køberens mulighed for at besigtige varen selv. Er 

der således givet adgang til at foretage due diligence undersøgelser, vil dette medføre, at sælgers 

oplysningspligt mindskes, da køber i så tilfælde vil formindske sin ret til at påberåbe sig mangler 

jf. KBL § 47.13 Har sælger foretaget en grundig undersøgelse, som eksempelvis en VDD, er den-

ne forpligtet at oplyse om alle væsentlige forhold, der måtte være fremkommet.14 Der er højst 

sandsynligt ikke nogle formkrav omkring oplysningerne jf. ovenstående domme. Er en VDD rap-

port ikke, for køber, tilstrækkeligt konkret, må det alligevel anses for at være en opfordring fra 

sælgers side til at undersøge problemet nærmere. Uanset detaljeringsgraden i VDD rapporten vil 

sådanne oplysninger ikke længere være at anse for sælgers risiko, men det vil nok ikke gavne 

sælger at udarbejde en ufyldestgørende VDD, da køberemnerne enten vil stille høje krav til at ud-

føre egne due diligence undersøgelser eller kræve garantier og indeståelser med hensyn til uoply-

ste forhold. Uanset at køber obligationsretligt bærer risikoen for oplysninger, han er bekendt med, 
                                                
13 Det har som følge af denne bestemmelse været argumenteret, at køber rent faktisk stiller sig selv juridisk dårligere 
ved at gennemføre due diligence, ser hertil Hansen, s. 164 og Tvede-Møller.  
14 Arnoldus og Barnekow 
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har parterne aftalefrihed og såfremt det aftales, at sælger skal afgive garantier for forhold, som er 

køber bekendt, vil det være aftalens udgangspunkt, der er retligt fundament.  

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes at købers mangelsbeføjelser bliver stærkt ned-

sat, såfremt han bliver forelagt en VDD rapport, da VDD rapporten enten vil belyse problemom-

rådet, eller anses for at være en opfordring til at foretage yderligere undersøgelser. Dog vil køber 

højst sandsynligt bevare sine mangelsbeføjelser i det tilfælde, hvor VDD rapporten helt har und-

ladt at undersøge et specifikt område, og sælger ikke har forelagt køber disse oplysninger på an-

den vis. 

Såfremt der måtte opstå krav med henblik på sælgers oplysningspligt efter en transaktion er gen-

nemført, kan sælger ikke efterfølgende forsvare sig med, at denne ikke var bekendt med de på-

gældende forhold, eftersom reglen i § 76, stk. 1, nr. 3 tillige omfatter forhold som sælger burde 

være bekendt med. Arnoldus og Barnekow antyder, at det ikke kan udelukkes, at en sælger kan 

være pålagt at foretage en egentlig undersøgelse af egen virksomhed i de tilfælde, hvor sælger har 

ejet virksomhed i kort tid, og dermed ikke har det indgående kendskab, man kunne forvente. 

 

2.3.3 Kommercielle overvejelser 

De kommercielle aspekter er kendetegnet ved, at der udelukkende er tale om et to-parts forhand-

lingsforhold, som ikke er reguleret. De kommercielle aspekter er dermed styret af evnen til at ind-

tage en bedre forhandlingsposition end modparten. 

Som nævnt i indledningen, startede udførelsen af VDD som følge af, at investeringsbankerne ik-

ke mente, de kunne bevare kontrollen under hele salgsprocessen og at købere dermed fik for store 

muligheder for at påpege svagheder, der førte til prisnedsættelser. Sælgers kommercielle rationale 

for at udføre VDD må derfor tage udgangspunkt i, at det netop er for at bevare kontrollen i salgs-

processen og minimere købers muligheder for at argumentere prisnedsættelser eller udvidet ga-

rantier fra sælgers side.  
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2.3.3.1 Forhandlingsstyrke/kontrol 

Sælger har i sagens natur overtaget i et virksomhedssalg15, da denne har (eller burde have) bedre 

viden omkring virksomhedens interne forhold, hvorimod en køber vil retfærdiggøre sin manglen-

de viden gennem:  

� undersøgelse af virksomheden, 
� garantier og erklæringer, og/eller 

� prisnedsættelse 
 

Sælgers overordnede formål må alt andet lige være at maksimere shareholder value, hvilket anses 

at indebære: 

� at få så høj pris som muligt, og 

� at afgivelsen af garantier mindskes for at begrænse forhold og ansvar, der kan ifaldes efter 
transaktionens gennemførelse.  

 

                                                
15 Her tages udgangspunkt i et salg foranlediget af sælger, og at virksomheden er veldrevet. Hvor virksomheden er i 
krise kan et salg muligvis være nødvendigt for overlevelse, og i sådanne tilfælde kan det argumenteres, at køber har 
bedste forhandlingssituation. Men også dette vil afhænge af, hvor mange potentielle købere der er. 
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Nedenstående Figur 4 skitserer, hvorledes sælger kan bevare kontrol og værdi ved at være velfor-

beredt. 

Bevare kontrol Bevare værdi Fordel for sælger 

Fremlægge problemstillinger 

(som køber sandsynligvis 

selv ville opdage) mere ob-

jektivt  

Undgå overraskelser 

Fremvise et balanceret og tro-

værdigt billede 

Hindre at køber fremviser over-

raskelser ved forhandlingsbor-

det 

Iværksætte løsningsmodeller Påvise ekstra potentiale i frem-

tiden  

Fremvise yderligere investe-

ringsrationale / potentiale i 

virksomheden  

Sikre at due diligence resul-

tater er i overensstemmelse 

med det investeringsrationa-

le andre salgsdokumenter 

fremviser (især information 

memorandum) 

Den kritiske gennemgang stem-

mer overens med investerings-

rationale 

Indikative bud fra købere beva-

res 

Udnytte konkurrencemæssig 

spænding ved auktion 

Konkurrence blandt købere kan 

ofte medføre højere bud 

Sælger kan bevare flere bydere 

i processen gennem længere tid 

uden at give eksklusivitet ved 

at udlevere VDD rapport 

Figur 4 - Sælgers fordele ved at bevare kontrol gennem salgsprocessen. Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det informationsniveau, der gives til køber, skal give køber nok viden til, at denne føler sig kom-

fortabel med forholdene i den sælgende virksomhed. Dermed kan sælger have interesse i, at kø-

bers informationsniveau øges, så køber ikke har grund til argumentere for en øgning i sælgers ga-

rantiudstedelser eller prisnedsættelser. Sælger skal dog være opmærksom på ikke at afgive infor-

mationer i en grad, der giver køber argumenter for prisnedsættelser eller lignende. Der er altså en 

balancegang mellem, på den ene side, at opfylde den loyale oplysningspligt og stille køber til-

freds, og på den anden side at bevare en forhandlingsposition, der gør sælger i stand til at få den 

maksimale pris muligt. Såfremt der er så væsentlige negative konklusioner, at disse ikke kan ude-
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lades, må det vurderes om salgsprocessen skal udskydes for at udbedre disse, inden købere invite-

res til budprocessen. 

VDD kan være en værdifuld assistance til at forberede virksomheden til salg. Ved at gennemgå 

virksomheden notorisk ud fra købers synspunkt, kan sælger få indblik i, hvilke problemstillinger 

køber vil påpege, og sælger har dermed mulighed for enten at udbedre problemet eller forberede 

en forklaring. Som en paneldeltager i et roundtable diskussion for PWC har sagt:  

”The worst thing that happens is when the buyer surprises you by pointing out something nega-

tive you didn’t know.”16  

Selv ved større problemområder som ikke kan rettes op på, kan det være en fordel for sælger selv 

at gøre køber opmærksom på problemet. I sådan en situation vil sælger fremstå som ærlig og 

åben, og køber vil ikke have mulighed for at komme til forhandlingsbordet med overraskelser der 

sætter sælgers virksomhed i et dårligt lys. Ydermere vil sælger have mulighed for at påpege for-

bedringsmuligheder og dermed fremtidigt potentiale. I bedste fald vil sælger kunne påvise, at der, 

qua de forbedringsmuligheder, er ekstra værdi i virksomheden. I værste fald vil det hindre køber 

at bruge det som argument under forhandlingerne – i og med køber er bekendt med alle problem-

stillinger før et bud er fremlagt, vil der være mindre mulighed for at sænke buddet under forhand-

lingerne omkring overdragelsesaftalen. Ydermere vil behovet for sælgers udstedelse af garantier 

mindskes i det lys, at der er åbenhed omkring problemerne.  

Det kan dog være, at det første bud er lavere end, hvad det potentielt kunne have været, som følge 

af det øget kendskab, køber vil få ved gennemgangen af VDD rapporten. Dette må dog være at 

foretrække frem for den anden yderlighed, hvor købers oprindelige bud er højere, men køber 

springer fra sent i processen, eller sænker budet som følge af oplysninger, køber er blevet bekendt 

med sent i processen. Der er høj sandsynlighed for, at de problemer en VDD finder og rapporterer 

under alle omstændigheder vil blive fundet gennem købers due diligence, såfremt der ikke havde 

været en VDD.  

 

2.3.3.3 Fortrolighed 

En risiko ved at give potentielle købere adgang til fortroligt materiale er, at de købere, som ikke 

gennemfører købet, kan have mulighed for at udnytte informationer fremskaffet under undersø-

                                                
16 Managing divestitures for value and liquidity 
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gelsen. På trods af at markedsføringslovens § 10 samt fortrolighedserklæringer regulerer udnyt-

telsen af fortrolige oplysninger, er der risiko for, at disse kan omgås. Eksempelvis kan der være 

risiko for, at en potentiel køber får kendskab til nøglemedarbejdere og efterfølgende henvender 

sig til disse, hvilket ikke er direkte brug af fortrolige oplysninger som sådan.17  

Ved at sælger selv udfører undersøgelserne, kan sælger kontrollere informationsflowet, således at 

man kan videregive, for transaktionen, væsentlige oplysninger uden at oplyse om andre kritiske 

forhold, der ikke er af betydning for køberne på et tidligt stadie i processen. Eksempelvis er det 

ikke af kritisk nødvendighed for en potentiel køber at kende navnet på nøglemedarbejdere eller 

vigtigste kunder i de indledende faser; det vil være tilstrækkeligt at kende til afhængigheden af 

disse. Senere i processen, når den endelige byder udvælges, vil der være mulighed for at opgive 

yderligere detaljer. 

En VDD er en ressourcekrævende opgave for såvel rådgivere som den sælgende virksomhed. Det 

ressourcetræk der er på den sælgendes organisation gør, at sælger skal være opmærksom på den 

interne fortrolighed, og hvor mange medarbejdere der må være bekendt med planerne, samt 

hvordan denne fortrolighed opretholdes. 

 

2.3.3.4 Proces 

Sælger styrer processen og informationsflowet og kan dermed holde en stram tidslinie og bevare 

flere potentielle købere i processen i længere tid og dermed lægge et større pres på køberne for at 

frembringe højere bud. Da omkostningerne for due diligence i stor grad er afholdt af sælger, vil 

det også kunne lokke flere købere til, som ellers muligvis ikke ville byde. Dette efterlader dog et 

krav til sælger om at vurdere bud kritisk for ikke at udlevere fortrolig information indeholdt i 

VDD rapporten til useriøse bydere, som måske bare er interesseret i intern information. Det kan 

for eksempel være konkurrenter, der kan være interesseret i at se sælgers omsætning og indtje-

ning på forskellige produkter og markeder.  

 

2.3.4 Sammenfatning 

Uafhængigt af sælgers strategiske begrundelse for at afhænde en virksomhed eller dele heraf vur-

deres det, at hans overordnede målsætning med salget må være, at bevare kontrollen under salgs-
                                                
17 Hansen kap. 7. Her tvivles på mulighederne for erstatning for denne type udnyttelse af information. 
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processen for derved at skabe de bedste muligheder for at maksimere prisen, han kan få for virk-

somheden og minimere de garantier og indeståelser, han skal afgive og være bundet af i en vis 

periode efter transaktionen er gennemført. 

Som tidligere beskrevet har enhver sælger, efter danske regler, i enhver handel en loyal oplys-

ningspligt omkring væsentlige forhold angående salgsobjektet, hvilket også gælder ved salg af 

virksomheder. Væsentlige forhold ved salg af virksomheder betegnes som forhold, der med sand-

synlighed vil påvirke købers vurdering af købet. I lyset af en række højesteretsdomme må det an-

tages, at der ikke er noget formkrav eller detaljeringskrav ved opgivelse af væsentlige oplysnin-

ger, hvilket må betyde, at der ej heller gør sig et form- eller detaljeringskrav gældende ved afrap-

portering af VDD. Sælgers oplysningspligt mindskes i det omfang, køber bliver gjort bekendt 

med diverse forhold. Såfremt køber ikke mener, at de fremlagte informationer er tilstrækkelige 

eller dækkende, er det købers eget ansvar og risiko at undersøge sagen yderligere. Dette må bety-

de, at såfremt køber ikke føler en VDD rapport er fyldestgørende, er det købers ansvar at foretage 

supplerende undersøgelser. 

Ved at forelægge en VDD rapport for potentielle købere, foretages deres bud på et større informa-

tionsgrundlag, og der er dermed større chance for, at de bud er realistiske, og risikoen for efter-

følgende ændringer er dermed mindre. Desuden vil sælgers udførelse af VDD begrænse køberes 

adgang til virksomheden og ledelsen, og sælger kan lægge større pres på købere for at komme 

med endelige bud. 

 

2.4 Købers brug af VDD 

Denne opgave tager udgangspunkt i VDD og dermed sælgers udgangspunkt, men da køberen er 

modtageren og brugeren af produktet, vil købers forventninger og krav have væsentlig betydning 

for rationalet for at udføre VDD, hvorfor der også må tages hensyn til købers udgangspunkt. Da 

formålet med VDD indebærer, at køber får og kan gøre brug af resultaterne af VDD undersøgel-

serne, vil udførelsen af disse undersøgelser ikke give mening, såfremt det ikke dækker købers be-

hov. 

Køber må vurdere, i hvilken grad han kan forlade sig på resultatet af VDD, og i hvilken grad han 

må udføre egne undersøgelser, dels for at blive dækket juridisk og dels for at opfylde de specifik-
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ke krav, han måtte have til målvirksomheden i forhold til hans strategiske grundlag for at købe 

denne. 

 

2.4.1 Købers overordnede målsætning 

Købers overordnede målsætninger i transaktionen vil på mange områder være modsatrettede sæl-

gers målsætninger. Køber vil ligesom sælger søge at maksimere værdi for aktionærerne. Dette in-

debærer, at køber betaler den lavest mulige pris og samtidig dækker fremtidige risici så meget 

som muligt ved at søge tilstrækkelige garantier og indeståelser fra sælger. 

Købers brug af VDD vil være med samme målsætning som ved traditionel due diligence taget i 

betragtning, at VDD udføres for at dække eller begrænse købers egen due diligence. De overord-

nede målsætninger ved due diligence blev defineret i afsnit 2.2 til at være: 

� Prissætning 

� Strukturering 

� Post-transaktion forhold. 

 

Derudover vil adgangen til en VDD rapport begrænse købers omkostninger i den indledende fase. 

Disse forhold vil blive gennemgået mere detaljeret i afsnit 2.4.3. 

 

2.4.2 Juridiske forhold 

Der vil uanfægtet være en række juridiske effekter af en præsentation af en VDD for en køber. 

Her skal kun behandles de områder, som påvirker købers eget behov for at udføre egen due dili-

gence, da formålet med VDD, som tidligere nævnt, er at dække eller som minimum begrænse kø-

bers egen due diligence. 

 

2.4.2.1 Undersøgelsespligt 

Købelovens §47 foreskriver: 

”Har køberen før købets afslutning undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at 

efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge den, eller er der før købets afslutning givet 
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ham lejlighed til at undersøge en prøve af salgsgenstanden, kan han ikke påberåbe sig mangler, 

der ved sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, medmindre sælgeren har handlet svigag-

tigt.” 

Det kan dermed fastslås, at en køber begrænses i sine mangelsbeføjelser, såfremt han er gjort be-

kendt med manglerne, eller haft mulighed for at undersøge virksomheden og derigennem burde 

have opdaget manglerne. Grundet dette forhold er det i litteraturen blevet argumenteret, at køber 

rent faktisk skader sin egen sag ved at gennemføre due diligence.18 Fra et praktisk synspunkt må 

det dog være at foretrække for en køber at have kendskab til målvirksomheden og eventuelt an-

nullere en påtænkt transaktion såfremt, der skulle være ukendte deal breakers frem for at forlade 

sig på mangelsbeføjelser ved at indgå mere eller mindre ”blindt” i en transaktion. Virksomheder 

og opkøb heraf er af en så kompleks og ressourcekrævende natur, at det højst sandsynligt vil være 

billigere at undgå en transaktion end at gennemføre en dårlig. 

På trods af, at der ikke er nogen lovbaseret pligt til at undersøge en målvirksomhed før et opkøb 

(gennem due diligence), kan de senere års retspraksis dog tyde på, at der i tvivlssager vil lægges 

vægt på købers omhyggelighed omkring undersøgelse af målvirksomheden, hvorfor der kan anta-

ges at praksis har medført, at køber nok har en pligt til at foretage visse undersøgelser.19 Spørgs-

målet i denne henseende er så hvorvidt sælgers VDD dækker købers egen undersøgelsespligt. 

Under afsnit 2.3.2 blev det fastlagt, at der ikke er et decideret formkrav til VDD. Under betragt-

ning af udfaldet af UfR1994.698H, hvor en køber ikke blev tilkendt erstatning på trods af util-

strækkelige budgetter fra virksomheden, fordi det blev vurderet fra rettens side, at køber burde 

have indset risiciene omkring budgetterne og foretage yderligere analyser, må det anses, at så-

fremt en VDD rapport ikke belyser et område tilstrækkeligt, vil det være købers ansvar og risiko 

at udføre supplerende undersøgelser. Dette må også gælde områder, som ikke er blevet undersøgt 

eller rapporteret i VDD rapporten. I den grad, køber ikke finder VDD rapporten tilstrækkelig, må 

tilstedeværelsen af denne samt adgang til datarum kunne anses for at være en tilskyndelse om, at 

køber udfører egne supplerende undersøgelser. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, vil blive gen-

nemgået i afsnit 4 omkring kvalitet af VDD. 

 

                                                
18 Se hertil blandt andre Hansen, 2003 side 249ff. 
19 Olsen 
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2.4.3 Kommercielle forhold 

Købers kommercielle udgangspunkt ved gennemgang af en VDD rapport må tage udgangspunkt i 

to forhold. For det første må det vurderes, om rapporten dækker de områder, som køber selv ville 

dække i sin egen due diligence. Med andre ord skal det vurderes, om rapporten dækker købers ra-

tionale for at købe virksomheden. For det andet må det vurderes, om rapporten virker troværdig, 

eller om den modsat virker for positivt indstillet overfor den sælgende virksomhed.  

Købers krav til due diligence som afdækning af hans kommercielle formål, vil være de samme, 

som hvis køber selv gennemførte en due diligence. Som tidligere anført vil disse centrere sig om-

kring prissætning, strukturering og post transaktions forhold. 

Det vil være afgørende, at køber stoler på, at udarbejdelsen af VDD rapporten er foregået med til-

strækkelig omhu, kompetence og objektivitet. Krav til revisor for at sikre dette behandles i afsnit 

4. 

 

2.4.3.1 Prissætning 

Der er som tidligere nævnt en række undersøgelser omkring indtjening, cash flow, arbejdskapital, 

investeringer, nettorentebærende gæld og driftsfremmede aktiver, som ofte vil påvirke en købs-

pris. Disse bør være dækket af en VDD, så køber inden for en vis ramme er komfortabel med 

prissætningen. Men da købers rationale for at købe virksomheden samt dennes forudsætninger for 

prissætning ikke kendes, vil der sandsynligt være specifikke områder for de enkelte købere, som 

ikke er afdækket i VDD rapporten. Eksempelvis vil de forskellige købere have udarbejdet for-

skellige værdiansættelsesmodeller med forskellige forudsætninger for fremtidig drift og forskelli-

ge detaljeringsgrader. Desuden vil de enkelte køberes forudsætninger for besparelser eller syner-

gier ikke være kendte. 

Disse, for de enkelte købere, specifikke områder, bør undersøges af køber for at få tilstrækkelig 

komfort. 
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2.4.3.2 Strukturering 

Strukturering er som tidligere nævnt i stor grad skattedrevet. Da de enkelte køberes planer om-

kring fremtidig struktur er ukendte, vil det ikke være muligt at udtrykke sig om dette i en VDD. 

Sådanne undersøgelser må køber selv foretage med deres planer in mente.  

 

2.4.3.3 Post transaktions forhold 

Visse post transaktions forhold kan anskueliggøres i en VDD på trods af, at køberen ikke kendes. 

Eksempelvis, hvis den sælgende enhed er en del af en større koncern, bør VDD rapporten udtryk-

ke sig omkring stand alone issues, altså i hvilken grad den pågældende enhed gør brug af services 

fra andre koncernvirksomheder og fremtidigt behov for enten at købe disse services udefra eller 

bygge det op internt. Det er dog ikke muligt, at kvantificere fremtidig omkostninger, da det jo vil 

afhænge af købers eget bagland og deres mulighed for at levere de pågældende services.   

 

2.4.3.4 Omkostning 

Der er mange omkostninger forbundet med at undersøge en virksomhed før et opkøb, idet der ty-

pisk vil blive lagt beslag på interne medarbejdere og et ikke ubetydeligt antal rådgivere typisk vil 

blive involveret. Enhver køber, specielt finansielle, der jævnligt bliver præsenteret for adskillige 

opkøbsmuligheder, vil grundigt overveje, om det kan betale sig, at afsætte den mængde af res-

sourcer med risiko for, at købet ikke aktualiseres.20 

Dette gør sig især gældende for private equity fonde. Private equity fonde er typisk struktureret 

ved et managementselskab, som kontrollerer en eller flere fonde, der investerer i virksomheder. 

Såfremt en handel gennemføres, dækkes omkostninger afholdt i forbindelse med købet af den op-

købende fond - og dermed i realiteten af investorerne. Såfremt en påtænkt handel ikke gennemfø-

res, uanset årsag, dækkes omkostninger afholdt i forbindelse med den påtænkte transaktion af 

managementselskabet - og dermed i realiteten af private equity partnerne. 

Når der foreligger en VDD, vil potentielle købere have et bedre beslutningsgrundlag for 

� hvorvidt de vil investere i den pågældende virksomhed 

� hvilken pris de er villig til at betale 

                                                
20 Hansen s. 89 
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� at vurdere om de har mulighed for at vinde en budrunde 

� om de er villige til at investere tid og penge i forsøget på at overtage virksomheden 
 

2.4.4 Forbehold overfor VDD 

2.4.4.1 Kritisk overfor VDD 

Howson, 2003 mener, at køber skal være særligt kritisk overfor VDD rapporter, da konklusioner 

og endda facts kan være præsenteret for sælgers synspunkt. Han mener at købere skal læse hvad 

der står i rapporten og i lige så høj grad, hvad der ikke står, vurdere firmaet, der har udarbejdet 

rapporten og møde dem.   

Da sælger (modparten) har været opdragsgiver, er det naturligt, at køber er kritisk overfor indhol-

det af VDD materialet. Hvis køber skal kunne bruge rapporten, skal denne have vished for, at 

konklusionerne i rapporten er objektive og ikke et udtryk for sælgers subjektive holdninger, ej 

heller at rapporten udelukkende viser de positive sider af virksomheden og ikke de negative. 

Ved gennemgangen af VDD rapporten, skal køber, udover at tage stilling til indholdet, være sær-

ligt opmærksom på ordvalg og udeladte analyser. Hvis ordvalget er meget positivt, kan dette in-

dikere ledelsens involvering i det endelige rapportudkast. Det vil være sjældent, at der ikke findes 

ét kritisk forhold i en virksomhed efter at have gennemført en omfattende due diligence. Man må 

forvente, at ordvalget og stilen i VDD rapporten er lægger lige vægt på positive og negative for-

hold. Det skal desuden vurderes, hvorvidt væsentlige analyser er udeladt. Dette kan være af to 

grunde. Enten fordi det er analyser, som er specifikke for den enkelte køber og ikke kan forventes 

at være relevante for en generisk køber, eller det kan være analyser, som må forventes at være re-

levante for enhver køber. I sidstnævnte tilfælde må køber søge at få en begrundelse for, hvorfor 

disse analyser var udeladt. Slutteligt skal køber vurdere kvaliteten af de analyser, der er udført. Er 

analysen for normaliseret indtjening eksempelvis objektiv, eller er der udelukkende medtaget 

tvivlsomme justeringer, der alle øger indtjeningen i virksomheden. Mange spørgsmål kan ikke 

besvares udelukkende ved at gennemlæse VDD rapporten, men må ses i sammenhæng en gen-

nemgang af datarum og spørgsmål til ledelse og det team, der har udarbejdet VDD rapporten. 

Q&A session med det team, der har udarbejdet VDD rapporten har to øjemed: at forstå grundla-

get for udarbejdelsen af VDD rapporten (arbejdets tilrettelæggelse og udførelse) og at stille ud-

dybende spørgsmål til indholdet af VDD rapporten. 
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Ved forståelsen for grundlaget for udarbejdelsen af VDD bør som minimum stilles nedenstående 

spørgsmål: 

� Hvordan er arbejdsprogrammet fastsat? Har der være begrænsninger? Er der områder som ik-
ke har været undersøgt, men som burde være undersøgt? 

� Har der været nogen begrænsninger til arbejdets udførelse? Hvilke medarbejdere har man haft 
adgang til? Er arbejdet udført on-site eller fra egne kontorer? 

� Hvor stor indflydelse har ledelsen haft på udformningen af rapporten? 
� Hvem har udført arbejdet? Hvilken erfaring har de?  

� Var der tilstrækkelig tid til at udføre arbejdet? 
 

2.4.4.2 Købers mulighed for at udføre egne undersøgelser 

Købere, der når videre i processen, vil få adgang til et datarum og mulighed for at udføre egen 

due diligence. Afhængigt af kvaliteten af VDD rapporten, kan dette udmunde i, at køber vil fore-

tage egen fuld due diligence, verificere analyser i VDD rapporten som er kritiske for køber, udfø-

re supplerende undersøgelser eller en blanding af ovennævnte. Her skal især bemærkes, at så-

fremt VDD rapporten ikke er af en kvalitet, som giver de potentielle købere en vis form for kom-

fort, så kan sælger risikere, at alle købere vil kræve at udføre egne due diligence undersøgelser. 

 

2.4.5 Sammenfatning 

Uanset købers strategiske rationale for at opkøbe en virksomhed, må det antages, at køber vil mi-

nimere sine risici så meget som muligt. Dette omfatter at betale den rigtige pris på de rigtige vil-

kår, og at køber har en klar forståelse for de kommercielle udfordringer fremadrettet samt overve-

jelser omkring fremtidig drift, herunder eventuel integration i egen virksomhed. 

Dansk retspraksis har vist, at køber har en vis pligt til at undersøge en virksomhed før et opkøb. I 

UfR 1994.698H fik køber ikke erstatning for, at målvirksomheden havde fremlagt utilstrækkelige 

budgetter. Dommen lagde til grund, at der var visse advarselssignaler ved det fremlagte materiale, 

og at køber derfor burde foretage yderligere undersøgelser. Overført på VDD må dette betyde, at 

såfremt en VDD rapport ikke er uddybende om alle relevante forhold, er det købers ansvar at fo-

retage yderligere undersøgelser, hvorfor det kan forventes.  
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Køber bør tage en kritisk tilgang til VDD rapporten og sikre, at han forstår, hvilke områder der er 

undersøgt, hvilke der er undladt, begrundelsen herfor samt forudsætningerne for arbejdets udfø-

relse. 

Alle købere er forskellige og har forskellige krav og behov, som ikke er kendt for hverken sælger 

eller revisor ved arbejdets udførelse. Køber har ved gennemgangen af VDD rapporten også mu-

lighed for at udføre egne supplerende analyser, hvilket må vurderes at være nødvendigt i alle til-

fælde. Indholdet af VDD rapporten bør dog være af en sådan karakter, at købers behov for egne 

undersøgelser begrænses så vidt muligt. 

 

2.5 Delkonklusion 

VDD bruges af sælger i auktionsprocesser med det formål at bevare kontrollen i salgsprocessen. 

VDD er en due diligence, der foranlediges af sælger, hvor den endelige køber overtager revisors 

ansvarspligt for VDD rapporten.  

Undersøgelsesområderne i VDD adskiller sig ikke i natur fra undersøgelsesområderne i en tradi-

tionel due diligence. Dog vil der typisk være et bredere undersøgelsesfelt i VDD, da det skal 

dække flere forskellige køberes krav uden, at disse køberes specifikke forhold og behov er ukend-

te under arbejdets udførelse. 

Sælger fastlægger arbejdsprogrammet i samarbejde med revisor, da det er sælgers ansvar, at alle 

væsentlige områder er dækket. Revisor involveres, fordi han har en bred transaktionserfaring og 

dermed kan sikre, at de fastsatte arbejdsområder dækker en generisk købers behov. Revisors ind-

flydelse er tillige vigtig, da revisor senere hen overdrager ansvarspligten til den endelige køber 

ved et ”duty of care”.  

Sælgers ansvar for at væsentlige områder er dækket, er en konsekvens af sælgers loyale oplys-

ningspligt i den danske købelov. Sælger har yderligere et juridisk formål, da købers mangelsbefø-

jelser mindskes, såfremt køber, før transaktionens gennemførelse, er blevet gjort bekendt med 

forhold, der senere viser sig at være kritiske. Køber har som følge af praksis en vis undersøgel-

sespligt, som dog ikke kan forventes at være dækket af en VDD rapport. Køber må forholde sig 

til den pågældende rapport og bærer selv ansvaret for, hvorvidt der skal udføres yderligere under-

søgelser. 
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Køber og sælger har overordnet set modsatrettede formål med transaktionen. Dette er illustreret i 

Figur 5. 

Kontrollér salgsprocessen
Undgå overraskelser
Højeste pris
Minimér post transaktion risici - færre garantier og 
indeståelser
Objektiv vurdering af historisk performance og 
budgetter

Højere pris – ingen overraskelser

Købers agenda

Kontrollér salgsprocessen
Introducér overraskelser

Reducer pris
Fremhæv risici – flere garantier og indeståelse fra

sælger
Udfordre historisk performance og budgetter

Maksimér
værdi

Sælgers agenda

Lavere pris – færre risici  
Figur 5 - sælgers og købers agenda i en transaktionsproces. Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Sælgers formål er at kontrollere salgsprocessen ved at fremlægge alle relevante forhold, positive 

som negative, på en troværdig og pålidelig måde. Derved kan sælger sikre, at køber ikke kan 

frembringe overraskelser under forhandlingsprocessen og dermed at undgå, at køber kan argu-

mentere for prisnedsættelser og / eller øget garantier og indeståelser. Dette betyder dog ikke, at 

køber ingen gavn har af VDD. I de tilfælde, hvor køber bliver fremlagt en VDD rapport, vil de 

indledende omkostninger til undersøgelse af virksomheden værre færre, og køber vil have et bed-

re informationsgrundlag. 

Hvis køber skal forlade sig på VDD rapporten, er det udslagsgivende, at køber føler, at rapporten 

er udarbejdet på et sagligt grundlag, og at revisor ved udførelsen har været uafhængig og objek-

tiv. Da revisor overdrager ansvarspligten til den endelige køber, skal revisor meddele de potenti-

elle købere om væsentlige begrænsninger i fastlæggelsen af undersøgelsesområder eller udførel-

se. som led heri meddele køber, om væsentlige begrænsninger. 
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3 Regulering af revisors udførelse af VDD 
VDD er en rådgivningsydelse udført af revisor på en hvervgivers (sælger) anvisning og foranled-

ning til brug for tredjemand (køber) ved dennes bedømmelse af et transaktionsobjekt (virksomhe-

den der er sat til salg). Der er således tale om et trepartsforhold, hvor revisors undersøgelse og ef-

terfølgende rapportering har til formål at lette brugeren af rapporten i en ledelsesmæssig bedøm-

melse af det, hvorvidt en transaktion skal gennemføres og under hvilke forhold. Dette afsnit har 

til formål at analysere, hvorledes dette trepartsforhold har været reguleret i den gamle revisor lov 

(2003-loven)21, og hvordan ændringen i loven pr. den 1. juli 2008 (2008-loven)22 har påvirket 

dette. Denne opgave behandler udelukkende de ændringer, der vedrører anskuelsen af, hvilken 

type opgave VDD kan anses for at være, og hvorvidt denne er eller har været dækket revisorlo-

ven. Således vil årsagerne til ændringerne ikke behandles i denne opgave. Der vil heller ikke bli-

ve lavet en fyldestgørende analyse af andre områder (end VDD), der er påvirket af lovændringer-

ne. 

 

3.1 Revisorloven 

Såfremt VDD er undergivet revisorloven, kan reguleringen vise sig at være omfattende, blandt 

andet gælder nedenstående, at revisor: 

� skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant 
� skal følge reglerne om uafhængighed 

� skal være dækket af en lovpligtig forsikring 
� kan blive indberettet for disciplinærnævnet i tilfælde af dårlig rådgivning 

� skal undergives kvalitetskontrol 
� er den eneste faggruppe som kan udføre opgaven 

 

3.1.1 Opgaver dækket af revisorloven 

Det er ikke tydeligt, om VDD er underlagt revisorloven, eller i hvilket omfang. Reguleringens 

omfang afhænger af, om der er tale om erklæringer med eller uden sikkerhed, og i 2003-loven 

endog også rapporter, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug (se Figur 6). 

                                                
21 Lov nr. 302 af 30/4 2003. 
22 Lov nr. 468 af 17/6 2008. 
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Som det ses i figuren, har indførslen af 2008-loven har medført en ændring i, hvilke opgaver der 

anses for at være omfattet af revisorloven.  

2003-loven (min kursivering)  2008-loven (min kursivering) 

§ 1, stk. 
2 

Loven finder anvendelse ved re-
visors revision af regnskaber 
m.v. og supplerende beretninger 
samt ved revisors afgivelse af 
erklæringer og rapporter, der i 
øvrigt kræves i henhold til lov-
givningen eller ikke udelukkende 
er bestemt til hvervgiverens eget 
brug. 

 § 1, stk. 
2 

Loven finder anvendelse ved re-
visors afgivelse af revisionspå-
tegninger på regnskaber, herun-
der revisors udtalelser om ledel-
sesberetninger i henhold til års-
regnskabsloven, og ved revisors 
afgivelser af andre erklæringer 
med sikkerhed, der ikke udeluk-
kende er bestemt til hvervgivers 
brug. 

   § 1, stk. 
3   

Lovens § 16, stk. 3, § 22, § 30, 
§§ 43-46 og § 54, stk. 4, 1. pkt., 
finder tillige anvendelse ved re-
visors afgivelse af andre erklæ-
ringer, der i øvrigt kræves i 
henhold til lovgivningen eller 
ikke udelukkende er bestemt til 
hvervgivers eget brug. 

Figur 6 - sammenligning mellem opgaver omfattet af revisorlov fra 2003 og 2008 
 

Omfanget af opgaver der er dækket af revisorloven er således indskrænket i 2008-loven sammen-

lignet med 2003-loven, der indeholdt en bredere definition på lovens anvendelsesområde. I 2003-

loven var der overordnet set tre niveauer af opgaver, der er underlagt revisorloven: erklæringer 

med sikkerhed, erklæringer uden sikkerhed og andre rapporter, der ikke udelukkende er til hverv-

givers brug. I 2008-loven er erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers 

eget brug dækket af hele loven, og erklæringer uden sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt 

til hvervgivers eget brug er omfattet af visse dele af loven. 

 

3.1.2 VDD i revisorlovens rammer 

Da der er forskellige krav afhængig af, om der er tale om erklæringer (med og uden sikkerhed) el-

ler rapporter bliver spørgsmålet, hvad der konstituerer en erklæring (med og uden sikkerhed) og 
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en rapport23 ifølge revisorloven, og hvorvidt VDD skal anses for at være en erklæring eller en 

rapport i lovens forstand, eller om denne type rådgivningsydelse skal anskues uden for revisorlo-

vens rammer. Betydningen og sammenhængen med de forskellige typer erklæringer, kan ses i 

nedenstående Figur 7.  

Udførelsen af arbejdet falder udenfor revisorlovens rammer. 
Dog skal retningslinier for revisors etiske adfærd overholdes, hvis firmaet er 
medlem af FSR.

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen
IFAC’s begrebsramme for erklæringer med sikkerhed
Relevante RS’er (700, 800, 2400, 2410, 3000)

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen
Relevante RS’er (4400, 4410)

Er opgaven en erklæring uden 
sikkerhed / beslægtede opgaver?

Andre rapporter der ikke 
udelukkende er til hvervgivers brug

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen (visse dele)

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

2003-loven

2008-loven

Er opgaven anden 
erklæringsopgave, der i øvrigt 
kræves i henhold til lovgivning eller 
ikke udelukkende til hvervgivers 
brug (kun 2008-loven)

Nej

Udvalgte områder af revisorloven 
(ikke relevant i 2003-loven)

Er opgaven en erklæringsopgave 
med sikkerhed

Ja

Nej – kun 2003-loven

Udførelsen af arbejdet falder udenfor revisorlovens rammer. 
Dog skal retningslinier for revisors etiske adfærd overholdes, hvis firmaet er 
medlem af FSR.

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen
IFAC’s begrebsramme for erklæringer med sikkerhed
Relevante RS’er (700, 800, 2400, 2410, 3000)

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen
Relevante RS’er (4400, 4410)

Er opgaven en erklæring uden 
sikkerhed / beslægtede opgaver?

Andre rapporter der ikke 
udelukkende er til hvervgivers brug

Revisorloven
Erklæringsbekendtgørelsen (visse dele)

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

2003-loven

2008-loven

Er opgaven anden 
erklæringsopgave, der i øvrigt 
kræves i henhold til lovgivning eller 
ikke udelukkende til hvervgivers 
brug (kun 2008-loven)

Nej

Udvalgte områder af revisorloven 
(ikke relevant i 2003-loven)

Er opgaven en erklæringsopgave 
med sikkerhed

Ja

Nej – kun 2003-loven

 
Figur 7 - Rammemodel for hvornår en opgave er omfattet af revisorloven. Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figuren illustrerer, at der ikke kun gælder ét fast regelsæt, hvis en opgave er undergivet revisor-

loven. Der er forskellige regler afhængig af, hvilken type opgave, der er tale om. En af ændrin-

gerne i 2008-loven er, at den nu kun gælder, ved:  

                                                
23 Betegnelsen ”rapport” er udgået ved vedtagelsen af 2008-loven. 
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� revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber,  

� afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget 
brug, og  

� i begrænset omfang erklæringer uden sikker, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen el-
ler ikke udelukkende er til hvervgivers brug.  

 
Det må derfor først fastslås, hvorvidt VDD opfylder definitionen for en erklæringsopgave med 

sikkerhed for så vidt at sikre sig, at det er muligt at sælge ydelsen som en rådgivningsopgave 

frem for en erklæringsopgave. Såfremt VDD ikke opfylder definitionen kan det udføres som en 

rådgivningsopgave uden for revisorlovens rammer. For at vurdere om lovændringen har haft be-

tydning for udførelsen af VDD fra et reguleringsperspektiv, tilsigtet eller utilsigtet, må det vurde-

res, om VDD er en opgavetype, der efter 2003-loven var omfattet af definitionen på ’andre rap-

porter der ikke udelukkende er til hvervgivers brug’.  

Falder opgaven uden for revisorlovens rammer, står det revisor frit for at udføre opgaven på 

samme vilkår, som gælder for konkurrenter uden for revisionsbranchen. Revisor skal dog fortsat 

tage hensyn til FSR’s retningslinier for etisk adfærd, såfremt firmaet er medlem af FSR.  

 

3.1.2.1 Erklæringsopgaver med sikkerhed 

Hvis VDD udføres som en erklæringsopgave med sikkerhed skal reglerne i revisorloven, erklæ-

ringsbekendtgørelsen og begrebsrammen for erklæringsopgaver følges. Hvis VDD falder under 

denne kategori vil revisionsstandarderne under RS 3000 finde anvendelse. Disse vedrører andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af regnskaber og er eksempelvis gæl-

dende ved udarbejdelse af børsprospekter. 

 

3.1.2.2 Erklæringsopgaver uden sikkerhed 

Erklæringsopgaver uden sikkerhed kaldes også beslægtede opgaver og er opgaver på baggrund af 

aftalte arbejdshandlinger. Opgaver af denne type er reguleret af revisorloven, erklæringsbekendt-

gørelsen og RS 4400 og 4410. 

Ved indførslen af 2008-loven er det kun visse dele af revisorloven, der er gældende, når der udfø-

res opgaver uden sikkerhed, der i øvrigt er krævet i henhold til loven eller ikke udelukkende er til 

hvervgivers eget brug jf. Revisorloven § 1, stk. 3. Disse regler omfatter, at opgaven udføres med 
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professionel kompetence og fornøden omhu (§ 16), krav om at rapportere økonomisk kriminalitet 

såfremt dette identificeres (§ 22), mulighed for at indbringe revisor for revisornævnet (§§ 43-46) 

og tavshedspligt (§ 54). Det skal bemærkes, at der ikke er krav om uafhængighed ved udførelsen 

af denne type opgaver. 

 

3.1.2.3 Andre rapporter der ikke udelukkende er til hvervgivers brug 

Andre rapporter der ikke udelukkende er til hvervgivers brug udgik, som begreb, fra revisorloven 

ved vedtagelsen af 2008-loven. I 2003-loven var denne type opgaver ikke dækket af nogle stan-

darder men var dækket af visse dele af erklæringsbekendtgørelsen. 

I revisorkommissionens bemærkninger til de nyligt gennemførte ændringer påpeges, at der er vis-

se uklarheder omkring afgrænsningen af, hvilke erklæringer og rapporter der er omfattet af 2003-

loven, herunder nævnes det, at en due diligence opgave i visse tilfælde kan være omfattet. I Revi-

sor - regulering og rapportering fortolkes loven således: ”alt, hvad der ikke udelukkende er be-

regnet for klientens øjne er en erklæring i lovens forstand”.24 Andet steds er angivet, at en due di-

ligence undersøgelse, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug vil være omfattet af erklæ-

ringsbekendtgørelsen. Hvorvidt den vil være omfattet af RS 4400 afhænger af detaljeringsgraden 

af de aftalte arbejdshandlinger.25 Der er ikke nogen af disse, der skelner mellem VDD og traditi-

onel køber due diligence, men det må antages, at denne type opgave vil være omfattet af loven i 

og med, formålet er at udføre en opgave for sælger, som kan vises til køber. 

 

3.2. Erklæring med sikkerhed 

Afsnittet belyser begrebsrammen i VDD perspektiv med det formål at vurdere, om VDD opfylder 

eller kan opfylde betingelserne for at være omfattet af gældende regulering omkring erklæringer 

med høj eller begrænset sikkerhed. Erklæringer med sikkerhed skal udformes i overensstemmelse 

med RS 3000. Definitionen på erklæringsopgaver med sikkerhed og betingelserne herfor har ikke 

ændret sig som følge af lovændringen. 

 

                                                
24 Revisor - regulering og rapportering, s. 46 
25 Revisors skriftlige erklæringer, s. 19 
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3.2.1 Definition på erklæringsopgaver med sikkerhed 

Begrebsrammen om erklæringsopgaver med sikkerhed fastsætter rammerne for erklæringsopga-

ver med høj eller begrænset sikkerhed. I begrebsrammens afsnit om afgrænsning fra andre opga-

ver, der ikke hører under begrebsrammen betegnes rådgivningsydelser i rapportform ligeledes 

som erklæringer.26 Yderligere noteres det, at rådgivningsydelser generelt kun er til brug og nytte 

for klienten, og at ydelser, der opfylder definitionen for erklæringsopgaver med sikkerhed, ikke 

kan udføres som rådgivningsopgaver. VDD sælges på nuværende tidspunkt som en rådgivnings-

ydelse men er ikke udelukkende til brug for klienten.  

Begrebsrammen for erklæringer med sikkerhed definerer en erklæringsopgave med sikkerhed så-

ledes (min kursivering): 

En "erklæringsopgave med sikkerhed" er en opgave, hvor revisor udtryk-

ker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænk-

te brugere ud over de ansvarlige for emnet kan have til vurderingen eller 

målingen af et erklæringsemne efter kriterier. 

 

I afsnit 2 blev det fastlagt, at VDD rapporten vil indeholde kommentarer inden for forskellige fi-

nansielle aspekter på basis af de af ledelsen opgivet informationer (emnet), og købers tillid til re-

visors udførelse er udslagsgivende for, at køber kan forlade sig på produktet, hvilket er en væ-

sentlig parameter for, at VDD skaber værdi i transaktionsprocessen. Det gjordes også klart, at 

sælger er ansvarlig for alle givne informationer samt, at potentielle købere til dels skal basere de-

res beslutninger på baggrund af revisors arbejde.  

Det er dog ikke sikkert, at revisors konklusioner i VDD rapporten er gældende i denne sammen-

hæng. Dette er der to årsager til: for det første er konklusionerne i VDD ikke møntet på at øge 

graden af tillid, tværtimod er konklusionernes brugbarhed afhængig af, at tilliden er der til at star-

te med. For det andet udtrykker konklusionerne i VDD ikke nogen grad af sikkerhed (høj eller 

lav), og der foretages ikke nogle arbejdshandlinger for at kunne vurdere denne.  

Det, der kan tale for, at VDD opfylder definitionen er, at eftersom ledelsen har mulighed for at 

øve indflydelse på indholdet, ordstillingen og konklusionerne i rapporten, vil det faktum, at rap-

porten er præsenteret med revisionsvirksomhedens logo kunne anses som revisors tilkendegivelse 

af, at revisor står inde for, at ledelsens oplysninger er korrekte. For at undgå enhver misforståelse 

                                                
26 Begrebsrammen for erklæringsopgaver, afsnit 12 (med tilhørende note 9) 
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vil det nok være nødvendigt at tydeliggøre, hvilke dele af rapporten, der er udtryk for ledelsens 

holdninger, og hvilke der er udtryk for revisors. 

 

3.2.2 Begrebsrammens rækkevidde 

Det væsentligste indhold i begrebsrammen omkring afgrænsninger fra erklæringsopgaver er, i 

denne sammenhæng, rådgivningsydelser og undtagelser til opgaver, der opfylder definitionen, 

men som ikke behøver udarbejdes som erklæringer.  

 

3.2.2.1 Rådgivningsydelser 

Rådgivningsydelser udføres generelt udelukkende til brug og nytte for opdragsgiveren, ydelsens 

omfang fastsættes gennem aftale mellem klienten og revisor, og ydelser, der opfylder definitionen 

for erklæringsopgaver med sikkerhed kan ikke udføres som rådgivningsopgaver men udelukken-

de som erklæringsopgaver med sikkerhed i henhold til begrebsrammen.27  

AICPA28 har anført, at visse rådgivningsydelser, aftalte arbejdshandlinger og assistance er omfat-

tet af erklæring, fordi troværdigheden til disse opgaver vil øges udelukkende som resultat af de 

etiske retningslinier revisor er underlagt. Den øgede troværdighed er dog ikke tilstrækkelig for, at 

revisor kan udtrykke en konklusion med sikkerhed.29 Dette har dermed ikke indflydelse på udfø-

relsen af VDD efter dansk praksis. Det kan dog ikke afvises, at en læser vil tillægge VDD rappor-

ten større troværdighed og have en forventning om, at der er taget kritisk stilling til, at det præ-

senterede talmateriale er forsvarligt udarbejdet på trods af, at der ikke er udført nogen form for 

review. Dette udelukkende af den grund, at revisor har udarbejdet materialet.  

 

                                                
27 Begrebsrammen for erklæringsopgaver, afsnit 12 
28 American Institute of Certified Public Accountants 
29 Revisors skriftlige erklæringer.  
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3.2.2.2 Afgrænsning for andre opgaver 

Alle opgaver, der kan opfylde definitionen for erklæringsopgaver med sikkerhed, skal ikke nød-

vendigvis udføres som sådanne. Undtagelserne er følgende (det er kun punkt 2, der er vigtig i 

denne sammenhæng):30 

1) Vidneudsagn i retssager om forhold inden for regnskab, revision, skat eller andre forhold 

2) Opgaver, hvor revisor giver udtryk for sin opfattelse, og hvorfra en bruger kan udlede en vis 

sikkerhed, hvis det følgende også er tilfældet: 

a) revisors konklusion eller opfattelse er kun svagt forbundet med den samlede opgave,  

b) en skriftligt afgivet erklæring er begrænset udtrykkeligt til de i erklæringen angivne til-

tænkte brugere, 

c) det i henhold til en skriftlig aftale med de angivne tiltænkte brugere ikke er meningen, at 

opgaven skal være en erklæringsopgave, og 

d) opgaven i revisors erklæring ikke fremstilles som en erklæringsopgave 

 

Ad a) 

Revisors opfattelse i VDD er ikke møntet på investeringsobjektet i sin helhed. Revisors opfattel-

ser er nærmere rettet mod en række forskellige forhold, som anses for at have relevans for inve-

steringsbeslutningen. Dog vil revisor overveje investeringsobjektet som helhed for at tillægge en 

relevansbetragtning ved udførelsen af arbejdet. Dette betyder ikke, at der er én samlet opfattelse 

omkring vurderingen af investeringsobjektet eller validiteten af de forelagte informationer. Der 

bliver eksempelvis ikke konkluderet, hvorvidt virksomheden er en god investering. 

Ad b) 

Revisor begrænser typisk brugen af rapporten til den endelige køber. I aftalebrevet med sælger 

gøres det klart, at opgaven udføres til brug for en potentiel køber, og at revisor vil afgive ”duty of 

care” til den endelige køber, hvormed den tiltænkte bruger er begrænset til den endelige køber.  

                                                
30 Begrebsrammen for erklæringsopgaver, afsnit 14 
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Ad c) 

Revisor vil typisk bemærke i følgebrev til rapporten og/eller aftalebrev, at det ikke har været for-

målet at udføre revision, review eller på andre måder udføre arbejdshandlinger, der gør revisor i 

stand til at udtrykke sig om graden af tillid. Da det er en del af aftalegrundlaget og køberne skal 

acceptere dette, må det siges at opfylde denne ene betingelse for, at opgaven ikke udføres som er-

klæringsopgave uanset, hvordan loven ellers ville opfatte VDD. 

Ad d) 

Revisors fremstilling af resultatet vil ikke fremstilles som en erklæringsopgave, jf. nedenstående 

analyse af begrebsrammens krav til indeholdte elementer i en erklæringsopgave. 

 

3.2.3 Elementer i erklæringsopgaver med sikkerhed 

For at der skal være tale om en erklæring med sikkerhed skal følgende fem elementer indgå:31 

� Et trepartsforhold, der omfatter revisor, en ansvarlig part og tiltænkte brugere, 
� et passende erklæringsemne, 

� egnede kriterier, 
� tilstrækkeligt og egnet bevis, og 

� en skriftlig erklæring i den udformning, der passer til henholdsvis en opgave med høj grad af 
sikkerhed og en opgave med begrænset sikkerhed. 

 

3.2.3.1 Trepartsforhold 

Et trepartsforhold i erklæringsbekendtgørelsen består af revisor, en ansvarlig part og tiltænkte 

brugere. VDD indeholder i sagens natur tre parter, da revisor udfører et stykke arbejde for en 

sælger til brug for en køber. 

Udtrykket ’revisor’ dækker i denne sammenhæng over praktiserende revisorer, dette vil også 

gælde ansatte i revisionsfirmaet, som udelukkende beskæftiger sig med rådgivning og ikke deci-

deret revision.  

Den ansvarlige part er den eller de, der er ansvarlige for erklæringsemnet eller for emneindholdet. 

I en VDD vil det typisk være hvervgiveren. I en erklæringsopgave med sikkerhed vil hvervgiver 

sædvanligvis give revisor en skriftlig udtalelse, som er grundlag for revisors måling og vurdering. 
                                                
31 Begrebsrammen for erklæringsopgaver, afsnit 20 
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Dette er ikke tilfældet i VDD, da det ville betyde, at hvervgiver udarbejder en rapport, som revi-

sor erklærer sig på.  

De tiltænkte brugere er dem, som erklæringen retter henvendelse mod. I VDD sammenhæng kan 

dette anses for at være de potentielle købere. Den endelige køber vil muligvis fremvise rapporten 

for en långiver, som meget vel vil inkludere resultatet i beslutningsgrundlaget for at finansiere 

transaktionen. Typisk vil det i rapporten være noteret, at rapporten udelukkende er til købers 

brug, hvilket er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, da denne tilskriver, at revi-

sor kan afgrænse de tiltænkte brugere til de vigtigste interessenter.  

Dette er ikke muligt ved den nuværende udførelse af VDD, da sælger har den endelige beslutning 

for, hvilke områder, der skal undersøges, om end revisor kan - og nok forventes - at komme med 

forslag. På trods af at hvervgiver har den endelige beslutning for arbejdsprogrammet, har revisor 

mulighed for at frasige sig opgaven, såfremt han ikke anser det for at være fyldestgørende til at 

opfylde de krav, enhver køber vil stille. 

 

3.2.3.2 Passende erklæringsemne 

Der er ikke nogle deciderede krav til formen af erklæringsemner. Det kan være mere eller mindre 

objektive eller subjektive grundlag, såsom finansielle præstationer eller ledelsens adfærd. Under-

søgelsesområderne i en VDD vil derfor ikke i sig selv være en begrænsning i forhold til at være et 

erklæringsemne. Der stilles krav om, at erklæringsemnet skal kunne identificeres, vurderes eller 

måles efter identificerede kriterier, og at det skal være i en form, så der kan udføres arbejdshand-

linger med henblik på at forme en konklusion om graden af sikkerhed. Det vil ikke være umuligt 

for revisor at aftale sådanne arbejdshandlinger, men det er ikke typisk for due diligence undersø-

gelser og vurderes derfor ikke at ville forekomme.  

 

3.2.3.3 Egnede kriterier 

Kriterier er de benchmarks, der gør revisor i stand til at vurdere eller måle erklæringsemnet. Krav 

tli kriterier er beskrevet i begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed afsnit 34-38. Eg-

nede kriterier for en erklæringsopgave med sikkerhed skal sikre rimelige og konsistente målinger 

af erklæringsemnet og indeholder følgende fem karakteristika: 
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1. Relevans - kriteriet bidrager til konklusioner, der kan understøtte beslutningsprocessen 

hos den tiltænkte bruger. 

2. Fuldstændighed - kriteriet bidrager til, at alle relevante faktorer der kan påvirke konklu-

sionerne for erklæringsemnet er medtaget. 

3. Pålidelighed - vurdering eller måling af erklæringsemnet er konsistente, når kriteriet an-

vendes under lignende omstændigheder af revisorer med samme kvalifikationer. 

4. Neutrale - kriteriet bidrager til, at konklusionerne er upartiske. 

5. Forståelighed - kriteriet bidrager til konklusioner, som er klare, dækkende og ikke kan 

fortolkes væsentligt forskelligt. 

 

Der er ikke egnede kriterier ved en VDD, da der ikke er benchmarks, hvorpå analyserne måles op 

imod. Eksempelvis kunne et kriterium for analyse af arbejdskapital være et specifikt niveau for 

debitorernes omsætningshastighed. Dette synes ikke fornuftigt i forhold til VDD, hvor formålet 

med en analyse, af eksempelvis arbejdskapitalen, ikke er at erklære hvorvidt omsætningshastig-

hederne ligger indenfor på et forudbestemt niveau. Analysen har til hensigt at bidrage til køberens 

forståelse for udviklingen i arbejdskapitalen, hvorvidt der er nogle forbedringsmuligheder frem-

adrettet, hvad et forventet niveau kan forventet at være, om der er behov for en prisregulerings-

mekanisme, der tager højde for udsving i arbejdskapitalen m.m. Forståelse for udvikling er altså 

mere relevant end nødvendigvis det pågældende niveau på en given balancedag. Et andet eksem-

pel er analyse af den underliggende eller normaliseret indtjening. Sådanne analyser vil oftest være 

baseret på skøn, holdninger og argumentation, hvilke selv sagt er subjektive vurderinger. 

 

3.2.3.4 Tilstrækkeligt og egnet bevis 

Revisor udviser professionel skepsis med det formål at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for, at 

erklæringsemnet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Professionel skepsis betyder, at revi-

sor tager kritisk stilling til den dokumentation, han bliver forelagt og vurderer pålideligheden af 

denne. Tilstrækkeligt og egnet bevis dækker over henholdsvis mængden og kvaliteten (relevans 

og pålidelighed) af de beviser der lægges til grund for konklusionen. Mængden af nødvendige 

beviser påvirkes af kvaliteten således, at jo bedre kvalitet jo mindre mængde er sandsynligvis 

nødvendigt. Revisor vil ved udførslen af VDD overveje kvaliteten af den forelagte information, 
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men det vil typisk ikke være en begrænsning med mindre det vurderes, at informationen er direk-

te misvisende eller forkert.  

Væsentlighed vurderes i forhold til de tiltænkte brugere og dermed på baggrund af, hvilke fakto-

rer der kan påvirke de tiltænkte brugeres beslutning. Ved VDD overvejes, hvilke faktorer de til-

tænkte brugere vil tillægge betydning i deres vurdering, men overvejelserne er fokuseret på, hvil-

ke undersøgelsesområder, der er relevante for køberne. Revisor vil ikke overveje, hvilke beviser 

er nødvendige og relevante for brugerne. Det vil blot være et krav for afrapportering, at revisor 

føler informationen er pålidelig. I de tilfælde, hvor revisor ikke kan modtage nogen brugbar do-

kumentation, vil der tages forbehold for, at ikke alle undersøgelser kunne gennemføres.  

Der tages i VDD ikke højde for opgaverisiko, da formålet med opgaven ikke er, at udtrykke en 

grad af sikkerhed omkring emneindholdet, men derimod rapporterer på baggrund af de informati-

oner, ledelsen har forelagt, som forudsættes at være korrekte. 

 

3.2.3.5 Erklæringsafgivelse 

For at leve op til kriterierne for en erklæringsopgave med sikkerhed, skal den skriftlige rapporte-

ring have en erklæring, der udtrykker en positiv eller negativ konklusion omkring udfaldet af un-

dersøgelsen. Dette kunne eksempelvis være ”Efter vor opfattelse er [den ansvarlige parts] udsagn 

om, at X i al væsentlighed er korrekt baseret på Y kriterier”.  

Der bliver ikke udformet sådanne erklæringer i VDD, da konklusionerne i en VDD nærmere er 

beregnet til at give brugeren forståelse for virksomhedens finansielle udvikling, samt hvorvidt der 

er forhold, som får advarselslamperne til at blinke, enten omkring prisfastsættelse, strukturering, 

fremtidige forhold, eller om transaktionen overhovedet skal gennemføres. 

 

3.2.4 Sammenfatning 

Da VDD opfylder alle krav i afsnit 14 i begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed til 

at kunne afgrænse en opgave fra en erklæringsopgave med sikkerhed, vil VDD kunne anses uden 

for begrebsrammens regler uanset, om VDD implicit opfylder definitionen på en erklæringsopga-

ve med sikkerhed. Revisor vil desuden gennem aftalebreve og indledende forhold i rapporten ty-

pisk påpege, at der ikke er foretaget nogen handlinger med henblik på at kunne opnå og udtrykke 
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en konklusion med sikkerhed. Da VDD som følge af arbejdets udførelse ikke defineres som en 

erklæringsopgave med sikkerhed er dette dog en ekstra foranstaltning, der fjerner enhver tvivl hos 

brugeren, om rapportens omfang.  

VDD anses ydermere ikke for at indeholde de fem elementer, som erklæringsopgaver med sik-

kerhed kræver: trepartsforhold, passende erklæringsemne, egnede kriterier, tilstrækkelig og egnet 

bevis og en skriftlig erklæring, der passer til erklæringer med sikkerhed. 

Dermed kan VDD ikke betegnes som en erklæringsopgave med sikkerhed.  

 

3.3 Erklæringsopgaver uden sikkerhed 

Erklæringsopgaver uden sikkerhed vedrører revisors arbejde som følge af aftalte arbejdshandlin-

ger og indebærer, at revisor ikke afgiver en konklusion. Aftalte arbejdshandlinger, herunder due 

diligence, kan være reguleret af RS 4400 afhængigt af detaljeringsgraden af de aftalte arbejds-

handlinger.32 I afsnit 2 blev det fastlagt, at arbejdsområderne i VDD fastsættes gennem aftale 

mellem sælger og revisor. Der kan derfor ikke være tvivl om, at der er tale om aftalte arbejds-

handlinger som sådan, men det er ikke klart, om disse er omfattet af RS 4400.  

 

3.3.1 Erklæringsopgaver uden sikkerhed i 2003-loven 

3.3.1.1 Definition og omfang af beslægtede opgaver 

RS 4400 retter sig mod regnskabsmæssige arbejdsområder som udvalgte dele af et regnskab (de-

bitorer, kreditorer, omsætning m.v.), en regnskabskomponent (f.eks. en balance) eller et fuld-

stændigt regnskab. Standarden kan også være retningsgivende ved opgaver om ikke-

regnskabsmæssige oplysninger.  

Målet med aftalte arbejdshandlinger i henhold til RS 4400 er, ”at revisor udfører revisionslignen-

de arbejdshandlinger, som revisor, virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige 

om, og erklærer sig om de faktiske resultater.”33 Der er to aspekter i denne definition, der er gen-

stand for fortolkning: hvilke arbejdshandlinger anses for at være revisionslignende, og hvad for-

                                                
32 Revisors skriftlige erklæringer, s. 114 
33 Revisors skriftlige erklæringer, s. 114 
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stås ved at de tre parter er blevet enige om, hvilke arbejdshandlinger der skal udføres. Yderligere 

har detaljeringsgraden af de aftalte arbejdshandlinger betydning.  

 

3.3.1.2 Revisionslignende arbejdshandlinger 

De arbejdshandlinger, der skal udføres, vil være bestemt af aftalen, og der er derfor ikke noget 

krav til, hvilke handlinger eller bevis der skal findes ved aftalte arbejdshandlinger. RS 4400 op-

stiller følgende arbejdshandlinger som eksempler, men det kan dog ikke anses for at være ud-

tømmende: 

� Forespørgsler og analyser  
� Efterregning, sammenligning og andre kontroller af talmæssige sammenhænge  

� Observation  
� Undersøgelse  

� Indhentelse af bekræftelser. 
 

Disse eksempler tyder på, at der ikke er mange krav til de arbejdshandlinger, der er aftalt. Ar-

bejdshandlingerne i VDD må dermed også anses for at kunne indgå i RS 4400. Hvad enten en ar-

bejdshandling er revisionslignende eller ej må anskues ud fra formålet med arbejdshandlingen 

sammenholdt med, hvad der anses for at være revisionslignende af natur, hvilket standarden ikke 

giver en definition på. En revisionslignende arbejdshandling må dog forstås sådan, at det er en 

arbejdshandling med et revisionsmæssigt eller revisionslignende formål. Traditionelt har revision 

fokus på at validere information, typisk et regnskabs sandfærdighed, for at skabe troværdighed 

hos brugeren omkring informationens faktuelle sandfærdighed,34 hvilket også passer overens 

med, at revisor udtrykker sig om de faktuelle resultater.  

For at udtale sig faktuelt om et område, må der være en tilstrækkeligt specifikt fastsat arbejds-

handling, som revisor kan dokumentere og fremvise resultat af for brugeren. Et eksempel på en 

sådan nøje fastsat arbejdshandling i en due diligence er, at revisor skal undersøge, om der har væ-

ret nogle væsentlige eller usædvanlige hensatte forpligtelser krediteret til indkomsten ved slut-

ning af året. Det nævnte eksempel vil medføre, at revisor kan be- eller afkræfte, om der har været 

nogle ekstraordinære hensatte forpligtelser, der er blevet krediteret til indkomsten, som der poten-

tielt skal justeres for i en analyse af den underliggende indtjening. Men det siger ikke noget om, 

                                                
34 Revisor - regulering & rapportering, s. 33 
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hvorvidt der er andre justeringer - disse vil kun blive fundet såfremt, der er en arbejdshandling 

specificeret mod samtlige mulige justeringer. Dette ville stille endnu højere krav til den forudgå-

ende planlægning, da man skal være sikker på, at alle væsentlige forhold bliver dækket af ar-

bejdshandlingerne. 

Denne begrænsning kan ikke anses for at være fornuftig i VDD, da en virksomhed er en meget 

kompleks enhed, og man kan ikke forudsige alle relevante forhold på forhånd. Ved at aftale ar-

bejdsområder frem for nøje fastlagte arbejdshandlinger har revisor spillerum til at efterfølge rele-

vante forhold på den måde, der er mest hensigtsmæssig for den pågældende opgave. Dette stiller 

højere krav til revisors kompetence, men kan betyde, at det endelige resultat bliver mere brugbart. 

For ovenstående eksempel vil et arbejdsområde være at analysere den underliggende indtjening 

for at identificere potentielle justeringer. Denne form er mere åben og stiller krav til revisors eks-

pertise, fordi denne selv skal vurdere, hvordan og hvor disse justeringer skal findes. Til gengæld 

er der større chance for fuldstændighed og relevans. 

 

3.3.1.3 Enighed om arbejdsområder 

For at modtageren af en så specifik erklæring skal få gavn af den, er det nødvendigt at dennes be-

hov er udgangspunktet for aftalen. Det er normalt, at modtageren er med til at fastsætte arbejds-

handlingerne, så der er sikkerhed omkring aftalens indhold og brug. I de tilfælde, hvor det ikke er 

muligt at inddrage modtageren ved udformningen af arbejdshandlingerne, kan revisor sende et af-

talebrev til modtageren eller repræsentanter for disse forud for arbejdets påbegyndelse.35 Det er 

svært at se, hvordan revisor kan indhente accept fra potentielle købere ved VDD, da disse ikke 

findes forud for arbejdets påbegyndelse.  

Modtageren har ikke indflydelse på fastsættelsen af arbejdsområderne, men han accepterer hvilke 

arbejdsområder, der har indgået i rapporten (gennem ”release letter” henholdsvis ”duty of care 

letter”)36. Dette er dog ikke gjort forud for arbejdets udførsel, så man kan argumentere for, at kø-

beren ikke har noget valg. Hvis han ikke accepterer de begrænsninger, der måtte være, får han ik-

ke adgang til rapporten og dermed måske ej heller adgang til resten af budprocessen. Hvis køber 

ikke er tilfreds med omfanget af arbejdshandlinger eller områder, vil han kunne kræve, at disse 

blev udført af egne rådgivere.  

                                                
35 Revisor - regulering & rapportering, s. 278 
36 Se afsnit 2 
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3.3.2 Erklæringsopgaver uden sikkerhed i 2008-loven 

Erklæringsopgaver uden sikkerhed der ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers eget brug er 

omfattet af udvalgte dele af revisorloven, jf. revisorloven § 1, stk. 3. § 1, stk. 3 var ikke inklude-

ret i revisorkommissionens oprindelige forslag til ændring af revisorloven37 men blev indsat i den 

endelige lovtekst grundet et ønske om bruger-beskyttelseshensyn, da det blev vurderet, at den en-

delige bruger ikke nødvendigvis kan gennemskue forskellen mellem henholdsvis erklæringer med 

og uden sikkerhed samt konsekvenserne heraf.38 

Der er ved lovændringen ikke ændret i definitionen og kriterierne for, hvornår en opgave anses 

for at være en erklæringsopgave uden sikkerhed, så de samme betragtninger kan gøre sig gælden-

de. Dog er erklæringsopgaver uden sikkerhed ikke længere omfattet af erklæringsbekendtgørel-

sen. Såfremt VDD ikke betegnes som en erklæringsopgave uden sikkerhed, vil opgaven falde 

uden for lovens anvendelse, da ”rapporter” som begreb ikke er en del af 2008-loven. Revisor vil 

således kunne udføre opgaven på samme vilkår som alle andre brancher. 

I ”Revisor - regulering & rapportering”, s. 46 fremgår: ”alt hvad der ikke udelukkende er bereg-

net for klientens øjne, er erklæringer”. 

Gath, 2008 giver til udtryk, at der stadig kan herske tvivl om, hvorvidt rapporter vil være omfattet 

af loven. Füchsel, 2008 mener derimod, at hvad der før ansås for at være rapporter i lovens for-

stand ikke længere er omfattet af loven. Füchsel, 2008 forklarer ydermere, at revisor godt kan 

rapportere på baggrund af sit arbejde, og at der ikke er noget til hinder for, at dette kommer til 

kundskab for en tredjemand, uden at arbejdet er omgivet af revisorloven. Det er dog ikke klart, 

om han her mener revisorloven i sin helhed eller også de specifikke regler for erklæringsopgaver 

uden sikkerhed. Man kan også overveje, om der er forskel på et stykke arbejde, der kommer til 

kundskab for en tredjemand og et stykke arbejde der formelt bliver overdraget (med ansvarspligt) 

til en tredjemand. Da passagen omkring erklæringsopgaver uden sikkerhed blev indført af bruger 

-beskyttelseshensyn, kan der være noget, der tyder på, at VDD rapporter kan anses for at være 

omfattet af reglerne for erklæringsopgaver uden sikkerhed. 

Det synes altså ikke klart, om rapporter, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug, i den 

henseende kan eller skal opfattes som en erklæringsopgave uden sikkerhed efter den nye lov. Dog 

                                                
37 Betænkning nr. 1478, oktober 2006 
38 Gath, s. 17 
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står det klart, at VDD opgaver efter 2008-loven i hvert fald ikke er fuldt dækket af revisorloven 

og ej heller erklæringsbekendtgørelsen eller dele heraf. 

 

3.3.3 Sammenfatning 

Arbejdsprogrammet i VDD kan under visse omstændigheder sammensættes på en så detaljeret 

måde, at reglerne i RS 4400 kan anses for at være gældende. Dette synes dog ikke at være hen-

sigtsmæssigt. I så tilfælde vil mulighederne for at sammensætte et generisk arbejdsprogram, der 

kan tilfredsstille en række forskellige brugere, være begrænset. Ydermere vil et meget specifikt 

og detaljeret arbejdsprogram ikke give revisor mulighed for at ”justere” analyser, så de på fornuf-

tig vis præsenterer fakta på den mest relevante måde for brugeren. 

Det er dog endnu et kriterium for RS 4400, at de påtænkte brugere accepterer de aftalte arbejds-

handlinger før arbejdets påbegyndelse. Dette er ikke muligt ved udførelsen af VDD. 

2003-loven omfatter også rapporter, der ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers eget brug. 

En lignende betegnelse findes ikke i 2008-loven. Det er dog ikke klart, hvorvidt sådanne rappor-

ter alligevel vil være omfattet af reglerne omkring erklæringsopgaver uden sikkerhed i 2008-

loven. Dette skyldes, at der tidligere inden for teorien er fremsat, at alt der ikke er beregnet til 

hvervgivers eget brug, er en erklæring i lovens forstand. Hvor 2003-loven efterlod muligheden 

for at visse opgaver, der ikke udelukkende var beregnet til hvervgivers eget brug kunne udføres 

som en rapport, er der som sagt ikke en lignende mulighed i 2008-loven. Såfremt man vedholder, 

at rapporter beregnet til tredjemand er en erklæring i lovens forstand, må det vurderes, at sådanne 

opgaver muligvis kan falde ind under reglerne for erklæringsopgaver uden sikkerhed. 

 

3.4 Andre rapporter der ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers 

egen brug 

VDD er som tidligere beskrevet en rådgivningsopgave, som ikke er udelukkende beregnet til 

hvervgiverens brug, og det må som følge deraf anses for at være dækket af revisorloven og erklæ-

ringsbekendtgørelsen jf. 2003-loven. Eftersom VDD ikke er indbefattet af erklæringer med sik-

kerhed eller beslægtede opgaver, som er reguleret af revisionsstandarder, må VDD betegnes som 

”rapporter som ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers brug”. På trods af at ’rapporter’ ikke 

er klart defineret i loven kan det vurderes, at VDD skal vurderes som en erklæring i lovens for-
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stand, som følge af at ”alt hvad der ikke udelukkende er beregnet for klientens øjne, er erklærin-

ger”.39 

Disse typer opgaver er ikke undergivet samtlige regler i erklæringsbekendtgørelsen. Dog skal vis-

se dele af erklæringsbekendtgørelsen følges samt reglerne om god revisorskik og retningslinierne 

for revisors etiske adfærd.  

De regler der gælder, som følge af at VDD hører under revisorloven, er beskrevet i afsnit 3.5. 

 

3.5 VDD i reguleringsperspektiv 

3.5.1 VDD under 2003-loven 

3.5.1.1 Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen 

Udførelsen af opgaver, der er underlagt revisorloven 2003, er reguleret i erklæringsbekendtgørel-

sen 2004, og der er derfor samhørighed mellem de to lovtekster, hvorfor de regler som udspringer 

af disse love behandles under et i dette afsnit. Revisorloven 2003 § 2, stk. 1 foreskriver, at revisor 

er offentlighedens tillidsmand ved udførelse af de i § 1, stk. 2 omhandlede opgaver. § 2, stk. 2 fo-

reskriver endvidere, at opgaverne skal udføres med den omhu, nøjagtighed og hurtighed, som de-

res beskaffenhed tillader, og at god revisorskik skal følges. God revisorskik er ikke et fastlagt be-

greb men derimod en samlebetegnelse for revisors adfærd i øvrigt. Betegnelsen ændres løbende i 

takt med udviklingen.40 

Det er kun begrænset dele af erklæringsbekendtgørelsen, der regulerer opgaver i denne kategori, 

da bekendtgørelsen primært retter sig mod erklæringer med sikkerhed.  

 

3.5.1.2 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Når revisor anses for at være offentlighedens tillidsrepræsentant, er det ikke en retlig standard 

men et udtryk for, at revisor ved udøvelsen af sit hverv skal være interesseneutral og objektiv - 

det er dermed ikke et krav til at udføre bestemte arbejdsopgaver.41 Det bemærkes yderligere, at 

                                                
39 Revisor - regulering og rapportering, s. 46 
40 Betænkning nr. 1478 - Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv 
41 Revisorlovgivningen med kommentarer, 3. bogudgave 2003, LSR note 7 
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”offentlighedens tillidsrepræsentant” ikke er et udtryk for, at man skal tage hensyn til alle offent-

lige instanser men derimod de påtænkte brugere, som kan være en begrænset gruppe modtagere.  

Revisor er dermed forpligtet til at tage hensyn til normalt forventede brugeres interesser, hvilket 

vil sige, at revisor skal tage hensyn til de behov, enhver køber måtte have. Da køberkredsen ikke 

er kendt ved arbejdets påbegyndelse og dermed ikke kan tages på råd ved udformningen af ar-

bejdsopgaverne, må det være revisors ansvar at vurdere, hvad en generisk køber har af interesser 

for opgavens undersøgelsesområde. Dette må blive bedømt med baggrund i revisors professionel-

le kompetencer og sælgers indgående kendskab til væsentlige forhold i den pågældende virksom-

hed. Dette rejser spørgsmål vedrørende ansvarsfordelingen mellem sælger og revisor. 

Hvis det er revisors ansvar at vurdere købernes behov og fastsætte undersøgelsesområder, kan der 

være risiko for, at sælger udelukkende lader det være op til revisor at diktere disse, således at re-

visor alene bærer risikoen for omfanget af undersøgelsesområderne. Der kan i sådan en situation 

være en risiko for, at betydelige forhold ikke bliver belyst, fordi der kan være forhold af meget 

specifik natur, der er ukendt for revisor. Dette kan ikke anses for at være hensigtsmæssigt, ej hel-

ler muligt, da det ville betyde, at sælgers loyale oplysningspligt blev skubbet over på revisor.  

Det kan dog ikke antages, at sælger har erfaring med køb og -salg af virksomheder, og derfor må 

revisor, qua hans erfaring og ekspertise, have et ansvar i at oplyse sælger om, hvad en køber som 

regel vil efterspørge i en due diligence. Såfremt der er uenighed mellem sælger og revisor om-

kring undersøgelsesområderne, og revisor ikke kan overbevise sælger, må revisor være nødt til at 

tage forbehold i rapporten og gøre køber opmærksom på, hvilke områder der ikke er undersøgt, 

som efter revisors opfattelse bør undersøges.  

Det kan dig ikke vurderes at være hensigtsmæssigt, hvis revisor skulle tage hensyn til alle på-

tænkte brugere. Dette ville jo betyde, at revisor ikke kunne begrænse brugen af rapporten til den 

endelige køber. Dermed skal rapporten ikke bare tage hensyn til en generisk købers overvejelser 

men også sælgers, sælgers andre rådgivere såsom investeringsbanker, købers rådgivere, og købers 

finansieringsbank. Denne brede skare af brugere vil have forskellige behov og forskellige dags-

ordener, og især det direkte modstående forhold mellem køber og sælger vil tydeligt bevirke, at 

det ikke er muligt at varetage begge gruppers interesser, da revisor, jo nok i forsøget herpå, vil 

fokusere på at begrænse sin risiko mest muligt og muligvis ende med at varetage hverken køber 

eller sælgers hensyn. 
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3.5.2 VDD under 2008-loven 

Det er ikke klart om VDD vil blive opfattet som en erklæringsopgave uden sikkerhed eller skal 

anses for værende helt uden for revisorlovens rammer, jf. afsnit 3.3.2.  

Såfremt VDD anses for værende uden for revisorloven, er det udelukkende FSRs etiske regler, 

der skal følges.42 Dette indebærer (i) professionel kompetence og fornøden omhu, (ii) fortrolig-

hed, (iii) professionel adfærd, (iv) integritet og (v) objektivitet. Der vil ikke være krav om uaf-

hængighed efter lovens bestemmelser, arbejdet vil ikke være omfattet af den lovpligtige kvali-

tetskontrol eller krav om forsikring, og det vil heller ikke være muligt at indbringe revisor for re-

visornævnet. 

Anses VDD for at være dækket af reglerne for erklæringsopgaver uden sikkerhed, vil revisor 

skulle følge FSRs etiske regler og udvalgte dele af revisorloven: (i) professionel kompetence og 

fornøden omhu, (ii) krav om at rapportere økonomisk kriminalitet, (iii) tavshedspligt og (iv) mu-

lighed for at indbringe revisor for revisornævnet. Desuden vil der være krav om forsikringsdæk-

ning, men der vil ikke være krav til revisors uafhængighed efter lovens bestemmelser.43  

 

3.5.2.1 FSRs etiske regler  

Der er som ovenfor nævnt fem grundpiller i FSRs etiske regler: Integritet, objektivitet, professio-

nel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Disse vurderes ud fra et 

VDD synspunkt nedenfor. Kommentarer til lovforslaget44 angiver, at opgaver, der ikke er omfat-

tet af § 1, stk. 2 i 2008-loven, ikke skal overholde reglerne omkring integritet, objektivitet, fortro-

lighed og professionel adfærd. Dette må anses at være henvisning til reglerne for god revisorskik 

i revisorloven, og ikke et udtryk for at FSRs etiske retningslinier kan tilsidesættes. 

Integritet 

Efter integritetsprincippet skal revisor være redelig og ærlig og må ikke lade sig forbinde med in-

formationer, som revisor måtte tro er væsentligt fejlagtige, fremsat på uforsvarlig måde eller på 

vildledende måde udelader eller tilslører krævede informationer. 

                                                
42 Füchsel, 2008, s. 36 
43 Gath, 2008 
44 Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder mv., s. 73 
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Dette betyder, at der er et krav til revisor om at tilsikre, at de informationer, der fremlægges i 

VDD rapporten (tal og kommentarer) i al væsentlighed er korrekte og fremstiller den fulde sand-

hed. Altså, at der ikke udelades væsentlig information fra rapporten. Såfremt der er information, 

som burde være med, men som sælger modsætter sig, skal revisor oplyse herom for at opfylde in-

tegritetsprincippet. 

Objektivitet 

Objektivitetsprincippet påbyder, at revisor skal undgå enhver kompromittering af hans dømme-

kraft, og at han skal undgå forbindelser, der kan reducere revisors objektivitet.  

Førnævnte indebærer blandt andet, at revisor ikke har interessekonflikter, hvilket må betyde, at 

revisor ved udførelsen af VDD ikke må have økonomisk interesse i gennemførelsen af salget. 

Dermed må det forudsættes, at revisor ikke må lade honoraret være afhængigt af faktorer som 

hvorvidt salget gennemføres, eller hvilken pris der opnås. 

Sidstnævnte må være at sidestille med, at der skal være en vis grad af uafhængighed for, at bru-

gerne opfatter revisor og rapporten som værende troværdig og uafhængig af sælger.45 Det kan 

dog ikke forventes, at uafhængighedskravene er så omfattende som ved opgaver, der er omfattet 

af § 1, stk. 2. 

Professionel kompetence og fornøden omhu 

Dette princip forudsætter, at revisor tilegner og vedligeholder den fornødne viden til at kunne ud-

føre opgaven forsvarligt, samt at revisor arbejder omhyggeligt og i overensstemmelse med rele-

vante faglige og professionelle standarder samt de krav, der i øvrigt gør sig gældende for den på-

gældende opgave. Derudover skal revisor gøre opmærksom på at konklusioner ikke skal anses for 

værende sandhed i det omfang, det er nødvendigt. 

Dette vil for VDD indebære, at der må være et krav til, at der sættes et team med de relevante 

kompetencer, og at der udføres interne kvalitetskontroller til at sikre, at arbejdet er udført i over-

ensstemmelse med de gældende krav. Der er ikke nogen specifik standard for arbejdets udførelse 

ved VDD, så dette må være op til en professionel vurdering at vurdere, hvorvidt kravene er op-

fyldt. 

                                                
45 At objektivitet og integritet indebærer en vis uafhængighed og troværdighed fremsættes også i Kiertzner, s. 21 og 
Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder mv., s. 73 
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Derudover bør det være udtrykket tydeligt, hvor rapporten giver udtryk for enten revisors eller 

sælgers holdninger, og hvor der er udtryk for faktuelle udtalelser. 

Fortrolighed 

Revisor må ikke videregive eller dele fortroligt materiale og information modtaget i forbindelse 

med udførelsen af VDD opgaven til uden forstående. Dette kan også gælde, at informationer skal 

holdes fortroligt fra andre inden for samme firma. Kravet til fortrolighed vil også gøre sig gæl-

dende  

Professionel adfærd 

Professionel adfærd påbyder, at revisor overholder relevant lovgivning og regulering og i øvrigt 

udviser adfærd, der ikke kan give standen et dårligt omdømme. Dette anses ikke for at medføre 

nogle specifikke krav, som er specielle for VDD. 

 

3.5.2.2 Professionel kompetence og fornøden omhu 

I Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder mv., s. 72-74 sammenholdt 

med FSRs etiske retningslinier fremgår det, at der ikke er forskel på, hvad ’professionel kompe-

tence og fornøden omhu’ indebærer.  

 

3.5.5 Sammenfatning 

Der er væsentlig forskel på, hvordan VDD opfattes i 2003-loven sammenholdt med 2008-loven. I 

2003-loven ville VDD være dækket af revisorloven, hvorimod VDD i 2008-loven maksimalt vil 

være dækket af de specifikke regler gældende for erklæringsopgave uden sikkerhed. Der er der-

med en markant forskel i det regelsæt revisor er underlagt ved udførelsen af VDD.  

Under nuværende lovgivning vil revisor som minimum være dækket af FSRs etiske regler (så-

fremt revisor er medlem af FSR). Disse regler dækker: (i) integritet, (ii) objektivitet, (iii) profes-

sionel kompetence og fornøden omhu, (iv) fortrolighed og (v) professionel adfærd. Disse regler 

er i høj grad i overensstemmelse med reglerne, der dækker erklæringsopgaver uden sikkerhed. 
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Ændringen i loven har medført en mere hensigtsmæssig retsstilling og regulering af revisors ar-

bejde, især da revisor ikke længere risikerer, at skulle agere som offentlighedens tillidsrepræsen-

tant ved udførelsen af VDD. 

 

3.6 Delkonklusion 

Den nuværende praksis med VDD opfylder ikke definitionen for erklæringsopgaver med sikker-

hed i henhold til begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed. Dog bør en VDD rapport 

tydeligt tilkendegive, hvor der er tale om ledelsens holdning, og hvor der er tale om revisors samt 

en klar tilkendegivelse om, at der ikke er udført nogen former for arbejdshandlinger, hvormed re-

visor bliver i stand til at udtale sig om graden af tillid, og at det desuden heller ikke har været 

hensigten. Således vil enhver læser ikke være i tvivl om, at der ikke er tale om en erklæringsop-

gave med sikkerhed.  

Således kan revisor udføre VDD som en rådgivningsydelse, hvor arbejdshandlinger udelukkende 

er bestemt gennem aftale mellem revisor og hvervgiver. Da resultatet af arbejdet (rapporten) er 

tiltænkt andre brugere, vil arbejdets udførelse være underlagt visse dele af revisorloven pr. 30/4 

2003, herunder blandt andet at revisor er offentlighedens tillidsmand og dermed skal varetage 

brugerens forhold, og at revisor skal forfølge alle områder, der måtte være af betydning for bru-

geren.  

Dette er ændret i den nye revisorlov pr. 1/7 2008. Således er revisor ikke anset for at være offent-

lighedens tillidsmand, men det er dog ikke helt klart, om VDD vil være underlagt de begrænsede 

dele af revisorloven, der følger af § 1, stk. 3 omkring blandt andet erklæringsopgaver uden sik-

kerhed der ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers eget brug. Dette skyldes, at der fortsat 

kan herske tvivl om, hvorvidt rapporter der ikke udelukkende er beregnet til hvervgivers brug 

skal anses for at være en erklæring.  

Det har dog ikke en markant effekt på regulering af revisors arbejde. Revisor vil være omfattet af 

FRSs etiske regler (såfremt revisor er medlem af FSR) og skal således følge reglerne for (i) inte-

gritet, (ii) objektivitet, (iii) professionel kompetence og fornøden omhu, (iv) fortrolighed og (v) 

professionel adfærd.  
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Såfremt VDD var undergivet de begrænsede regler i revisorloven ville det primært betyde, at re-

visor yderligere havde krav om passende forsikring, og brugeren vil have mulighed for at ind-

bringe revisor for revisornævnet.  

Desuden vil ikke være krav til revisors uafhængighed efter lovens bestemmelser, men der er dog 

krav til en vis grad af uafhængighed som følge af objektivitetsprincippet i de etiske regler. 
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4 Kvalitet i vendor due diligence 

Dette afsnit har til hensigt at redegøre for, hvad der forstås ved kvalitet i VDD, og hvilke krav der 

stilles til revisor for at denne kan anses for at have leveret kvalitet. I ”Fagligt notat om etiske nor-

mer for den statsautoriserede revisors rådgivning” defineres kvalitet som: 

”Kvalitet er opfyldelse af kravet om såvel faglige kvalifikationer som revisors objektivitet samt 

klientens forventninger til ydelserne, herunder indhold og pris.” 

Det ses heraf, at der opereres med to områder for kvalitet, navnlig revisors faglige kvalifikationer 

og klientens forventninger. Ydermere ses det, at revisors faglige kvalifikationer ikke udelukkende 

dækker hans tekniske kunnen men også hans objektivitet. At revisors objektivitet er specifikt 

nævnt som eksempel på faglige kvalifikationer må vel sidestilles med, at det tillige indebærer an-

dre områder omkring opfattelsen af revisor, herunder tillid, troværdighed og uafhængighed.  

Sidstnævnte krav, klientens forventninger, er interessant fra et VDD synspunkt, da den endelige 

bruger/klient jo ikke er kendt, på det tidspunkt indholdet af arbejdet fastsættes. Det faglige notat 

nævner specifikt pris som en parameter for opfyldelse af forventninger. Det må antages, at der 

ikke er taget hensyn til VDD i notatets udarbejdelse, da VDD ikke var fremtrædende i 1996, hvor 

notatet blev udarbejdet. Men det fordrer dog en interessant problemstilling, fordi det er sælger 

som hvervgiver, der betaler regningen for revisors arbejde, så det vil være naturligt, at denne også 

forventer at få en vis værdi fra arbejdet.  

Det forudsættes, at sælgers værdi er betinget af brugbarheden for køber, herunder at køber kan 

forlade sig på rapporten, da formålet ved VDD for sælger blandt andet var at kontrollere proces-

sen og hindre købers muligheder for at komme med negative overraskelser ved forhandlingsbor-

det.  

Ved vurderingen af, hvorvidt klientens forventninger er opfyldt, tages der udgangspunkt i det 

fastsatte arbejdsprogram, da dette dækker rammen for opgavens ydelser. Dermed har også om-

fanget af opgavens ydelser, og fastlæggelsen af dette, betydning for kvaliteten i slutproduktet. 

I det følgende vil kravene til revisor for at levere kvalitet i VDD derfor blive analyseret ud fra 

hans faglige kvalifikationer og indholdet af arbejdsområderne. Analysen vil tage udgangspunkt i 

brugbarheden for køber og revisors stilling som følge af interessekonflikterne mellem køber og 

sælger, som defineret i afsnit 2 samt reguleringen af revisors arbejde ved udførelse af VDD som 

fastlagt i afsnit 3.  
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4.1 Revisors faglige kvalifikation 

Revisors faglige kvalifikationer bedømmes to-delt. Først vurderes revisors tekniske kvalifikatio-

ner og dernæst personlige dyder, da det må være revisors personlige dyder, der sikrer, at han er 

objektiv, udviser integritet, er troværdig mv. Kravene til revisors faglige kvalifikationer og be-

tydning for køber analyseres ud fra den ramme, FSRs etiske regler sætter. Tabel 2 viser en over-

sigt over netop revisors faglige kvalifikationer og disses betydning for brugbarheden for køber. 
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 Krav til revisor Værdi for brugeren 
Tekniske kvali-
fikationer 

 Fastsættelse af 
arbejdsområder 
og planlægning af 
arbejdet  
 

Udførelse af arbej-
det 

Professionel 
kompetence og 
fornøden omhu 

� Regnskabsforståelse 
� Branchekendskab 
� Forretningsforståelse 
� Transaktionskundskab 
� Omhyggelig udførelse 
 
 

� De planlagte un-
dersøgelser er re-
levante 

� De planlagte un-
dersøgelser er 
fuldstændige 

� Der planlægges en 
fornuftig tidsram-
me for arbejdet 

 

� Relevante analyser 
� Omhyggeligt og 

gennemarbejdet  
� Tydeligt og forståe-

lig rapportering 
� Klart udtrykt, hvor 

kommentarer er fak-
ta, og hvor de er en-
ten ledelsens eller 
revisors faglige hold-
ning 

Personlige dy-
der 

   

Integritet � Redelig og ærlig 
� Kritisk 
 

� Arbejdsprogram 
udelader ikke væ-
sentlige områder 

� Fuldstændigt 
� Forholder sig til kva-

liteten af den frem-
lagte information 

Objektivitet � Uafhængig 
� Objektiv 
� Troværdig 

� Honorar uafhæn-
gigt af salgets 
gennemførelse  

� Objektivitet ikke 
kompromitteret 
grundet relationer 
til sælger 

� Afbalanceret kon-
klusioner 

� Realistiske og uaf-
hængige konklusio-
ner 

Fortrolighed � Fortrolighed � Sælger kan være 
tryg ved at benytte 
revisor 

� Sælger kan være tryg 
ved at benytte revi-
sor 

 
Professionel ad-
færd 

� Ærlig og redelig om-
kring kvalifikationer og 
erfaring 

� Sælger vælger 
rådgiver på tro-
værdigt grundlag 

� Ærlig omkring vur-
dering af egne evner 
og begrænsninger 
heri 

Tabel 2 -  Krav til revisors faglige kvalifikationer. Kilde: Egen tilvirkning 
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4.1.1 Professionel kompetence og fornøden omhu 

4.1.1.1 Krav til revisor 

Revisors tekniske kvalifikationer kan sammenstilles med kravet om professionel kompetence og 

fornøden omhu. Da dette er et vidt begreb, der fokuserer på at tilegne og vedligeholde tilstrække-

lig viden, vil der her forsøges at specificere, hvilke krav der må være ved udførelsen af VDD 

uden dog, at det skal anses som et forsøg på at beskrive alle kvalifikationer, der måtte være for at 

være en god due diligence rådgiver.  

De fornødne kompetencer må være en blanding af generelle regnskabsmæssig viden og viden, der 

er specifikt målrettet due diligence. Det må være forudsat, at revisor har en udvidet regnskabsfor-

ståelse, så han er i stand til at forstå den fremlagte information, som analyserne baserer sig på. 

Derudover må det være en forudsætning, at han har tilstrækkelig brancheerfaring og generel for-

retningsforståelse til at forstå virksomhedens udvikling og sætte dette i en større kontekst. Det er 

åbenlyst, at transaktionserfaring inden for køb og salg af virksomheder er en forudsætning for at 

kunne udføre rådgivning inden for dette område. Fornøden omhu vurderes her at indebære, at ar-

bejdet udføres med passende omhyggelighed og agtpågivenhed for at undgå fejl og sikre, at rap-

porten er forståelig og letlæselig. 

 

4.1.1.2 arbejdets tilrettelæggelse  

For at revisor kan tilrettelægge et komplet due diligence arbejdsprogram, der er passende for den 

pågældende transaktion, er det udslagsgivende, at han har en betydelig erfaring med den pågæl-

dende branche og væsentlig erfaring med transaktioner og due diligence samt de problemstillin-

ger, der opstår heraf. Dette skyldes, at revisor allerede ved fastlæggelsen af arbejdsprogrammet 

skal være i stand til at forudse, hvilke problemstillinger der kan forventes, og hvad forskellige 

købere vil fokusere på. Dermed sikrer revisors erfaring forhåbentligt, at det fastlagte arbejdspro-

gram, i videst muligt omfang, omfatter alle relevante områder for de potentielle køber. 

Da det ikke er realistisk at forvente, at revisor har et indgående kendskab til alle væsentlige pro-

blemstillinger i den pågældende virksomhed, må arbejdsprogrammet tilrettelægges i samarbejde 

med sælger og på en måde som efterlader spillerum for at kunne tilpasse analyser, så de passer 

bedst muligt til den pågældende situation men stadig dækker de relevante problemområder. Op-

dages det under arbejdets udførelse, at der er væsentlige mangler i det aftalte arbejdsprogram, må 



 66 

det overvejes, om der skal laves et tillæg til det oprindelige aftalebrev, således at alle relevante 

områder er omfattet. Derudover må det forventes, at forskellige købere vil have forskellige speci-

fikke hensyn, som revisor naturligvis ikke har kendskab til. 

Slutteligt må revisors omhyggelighed og agtpågivenhed også sikre, at der fastsættes en fornuftig 

tidsramme, som sikrer, at arbejdet kan udføres på en fornuftig måde. 

 

4.1.1.3 Arbejdets udførelse 

Det vil også være nødvendigt, at udførende medarbejdere har en vis erfaring med transaktioner i 

almindelighed og god forståelse for den pågældende branche, da der ellers er risiko for at analy-

ser ikke bliver fyldestgørende eller relevante. Eksempelvis kan man forestille sig at en teleopera-

tør ikke analyseres efter samme parametre som en bilfabrikant. Det vurderes derfor, at såfremt 

revisor ikke har den fornødne viden, må han søge at opnå denne, eksempelvis gennem assistance 

fra kolleger, som har den fornødne viden. 

Revisors erfaring og omhyggelige udførsel vil bidrage til, at rapporteringen er klar og forståelig 

med tydelig angivelse af, hvad der er fakta, og hvad der henholdsvis ledelsens og revisors hold-

ning.  

 

4.1.2 Integritet 

4.1.2.1 Krav til revisor 

Når revisor efter integritetsprincippet skal være redelig og ærlig, og han må ikke lade sig forbinde 

med information, som han måtte tro er fejlbehæftet, har det to konsekvenser for kravene i forhold 

til udførslen af VDD. Førstnævnte medfører, at revisor loyalt må oplyse køber om enhver be-

grænsning, som revisor anser for værende væsentlig - det være sig angående det fastlagte ar-

bejdsprogram eller begrænsninger i udførelsen. 
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4.1.2.2 Arbejdets tilrettelæggelse 

Køber får gennem revisors krav om at være redelig og ærlig sikkerhed for at arbejdsprogrammet 

efter revisors opfattelse ikke udelader væsentlige områder, og i det omfang det gør, oplyser han 

loyalt herom. Køber har dermed nemmere ved at vurdere troværdigheden i den aflagte rapport. 

 

4.1.2.3 Arbejdets udførelse 

Revisor vil som følge af integritetsprincippet også have et ansvar for, at oplysninger, der ligger til 

grund for hans analyser og præsenteres for køber, i al væsentlighed er korrekte efter revisors op-

fattelse. Dette indebærer ikke, at revisor skal udføre revisionslignende handlinger, men at der dog 

bør foretages tilstrækkelige afstemninger, sikre interne sammenhænge samt, at revisor bør over-

veje tilvejebringelsen af de forskellige informationer. Her kan eksempelvis nævnes, at revisor 

skal overveje konsekvensen af, at udleveret materiale er udarbejdet udelukkende i Excel af sæl-

gers medarbejdere frem for at være et direkte udtræk af informationssystemer.  

Ydermere vil kravet om integritet medføre, at revisor ikke må udelade væsentlig information. 

Dette medfører at revisor, såfremt han opnår viden om forhold, der efter hans opfattelse kan have 

betydning for en købers beslutningsgrundlag, skal sikre, at disse informationer medtages eller 

som minimum oplyses på anden måde. Dette må implicit medføre, at revisor i et vist omfang har 

et ansvar for sælgers loyale oplysningspligt. Da der jo er tale om en generisk køber, må dette an-

svar begrænse sig til helt åbenlyse forhold, hvor sælger direkte opgiver vildledende informatio-

ner. 

Revisor har som sagt en pligt til at sige fra overfor sælger, hvor sælger forsøger at udøve væsent-

lig indflydelse. Det er ikke nødvendigvis dårligt at modtage sælgers eller ledelsens kommentarer 

på indholdet i rapporten. Dette kan bidrage til afklaring af revisors misforståelser og ledelsens 

enighed i, at den oplyste information er korrekt og afspejler virkeligheden. Men der er en risiko 

for, at sælger vil have nedtonet kritiske kommentarer, og der kan i yderste tilfælde opstå ”skytte-

gravskrig” mellem sælger og revisor om, hvad der skal indgå i rapporten og i hvilken form. Revi-

sor må qua sin erfaring vurdere, hvorvidt accept af sælgers eller ledelsens kommentarer medfører, 

at budskabet i rapporten ændres. ”Skyttegravskrig” kan under ingen omstændigheder anses for at 

være formålstjenligt, og undgåelse heraf er nok nemmest ved, at sælger forstår det fulde omfang 

og hensigt med VDD før arbejdets påbegyndelse. Revisor bør her sikre sig, at sælger forstår, at 

hensigten med VDD ikke er at producere et salgsdokument, og at potentiel kritik ikke skal opfat-
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tes som kritik af hverken ledelsen eller virksomheden, men udelukkende har til formål at give et 

objektivt og realistisk billede af virksomheden og dens finansielle stilling, som en køber kan fæ-

ste sin lid til. Dermed skal revisor også sikre, at enhver kritik er objektiv. 

Ved købers interview af revisor vil der typisk spørges ind til ledelsens involvering i udformnin-

gen af konklusioner. Revisor skal svare redeligt og ærligt på disse og bør derfor føre tilstrækkelig 

dokumentation for, hvilke ændringer ledelsen har insisteret på for senere hen at kunne vurdere, 

hvorvidt disse har været væsentlige og betydningsfulde for en køber.  

 

4.1.3 Objektivitet 

4.1.3.1 Krav til revisor 

Karlebo fastslår i Børsens Ledelseshåndbøger om sælger due diligence, at revisors uafhængighed 

og troværdighed er altafgørende ved udførelsen af VDD, og at deres markedseksistens afhænger 

af dette. Dette skyldes, at en potentiel køber ellers ikke vil kunne forlade sig på resultatet, hvilket 

er en forudsætning, når ansvarspligten overdrages til den endelige køber. Da der ikke er pligt til 

uafhængighed efter lovens regler, må der her tale om, at revisor skal opfattes som uafhængig af 

køberen.  

Uafhængigheden er en forudsætning for, at revisor kan opretholde sin objektivitet og ikke være 

forudindtaget grundet relationer af enhver art. Det må også anses at være nødvendigt, at revisor 

ikke har nogle interessekonflikter med hensyn til gennemførelsen af salget. 

 

4.1.3.2 Arbejdets tilrettelæggelse 

Uafhængigheden medfører, at objektiviteten ikke er kompromitteret grundet personlige eller pro-

fessionelle relationer. Derudover må revisor ikke have interessekonflikter, hvilket må indebære, 

at honoraret ikke må være forudsat af transaktionens gennemførelse eller den endelige salgspris. 

Da uafhængighedskravet ikke er omfattet af lovgivning, bør køber dog altid spørge ind til forud-

sætninger for honorarets størrelse og øvrige relationer i øvrigt mellem sælger og revisor. 
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4.1.3.3 Arbejdets udførelse 

Potentielle købere har som følge af ovenstående en vis sikkerhed for, at revisor agerer uafhængigt 

af sælger ved udformningen af rapport og konklusioner. Sælger har også en sikkerhed for at kon-

klusioner og analyser er afbalanceret og ikke tilgodeser en af parterne. Der skal dermed ikke for-

fordeles mellem positive og negative konklusioner. Dette modsætter sig en traditionel køber due 

diligence, hvor køber vil fokusere på at fremlægge negative forhold for sælger. 

Det kan yderligere konkluderes, at, på trods af at der ikke er nogen lovmæssige krav til uafhæn-

gighed, så vil køber alligevel kunne forlade sig på en VDD rapport med en vis sikkerhed (udover 

revisors rent kommercielle hensyn) for, at revisor udfører opgaven med en relevant grad af inte-

gritet, objektivitet og uafhængighed.  

 

4.1.4 Fortrolighed 

4.1.4.1 Krav til revisor 

Revisor har krav på ikke at dele fortrolige informationer med uden forstående og heller ikke op-

lyse uden forstående, at der er et forestående salg involverende den pågældende kunde (med min-

dre dette er offentligt kendt). 

Der er ikke fortrolighedsforhold, som påvirker brugbarheden for køber. Det er klart, at revisor ik-

ke kan informere uden forstående, men dette er i høj grad beskyttelse af sælger. 

 

4.1.5 Professionel adfærd 

4.1.5.1 Krav til revisor 

Revisor må ikke lade andre tro, at han har kvalifikationer eller erfaring, som han ikke besidder. 

 

4.1.5.2 Arbejdets tilrettelæggelse 

Revisor må ved tilbudsgivning ikke give udtryk for at have en mere omfattende viden, end denne 

reelt har. I visse tilfælde kan det medføre, at revisor må frasige sig en opgave eller inkludere kol-

leger med de rette kompetencer. Dermed er der ikke risiko for, at sælger vælger en rådgiver på et 
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falskt grundlag, hvilket gavner køber i og med, der er en større sandsynlighed for at revisor be-

sidder de fornødne kompetencer til at kunne tilrettelægge et komplet og relevant arbejdsprogram 

sammen med sælger. 

 

4.1.5.3 Arbejdets udførelse 

Der er ikke de væsentlige konsekvenser fra dette krav. Dog må revisor svare ærligt, når/hvis kø-

ber spørger ind til det udførende teams sammensætning og deres erfaring, og hvorvidt det var en 

passende sammensætning. Dermed skal revisor nok overveje teamets sammensætning, men dette 

vil også følge af kravet til professionel kompetence. 

 

4.1.3 Sammenfatning 

Revisors faglige kvalifikationer vurderet ud fra FSRs definition på kvalitet46, kan deles op i tekni-

ske kvalifikationer og personlige dyder. Disse kvalifikationer er i høj grad dækket af FSRs etiske 

regler, hvor de tekniske kvalifikationer anses at være dækket af kravet til professionel kompeten-

ce og fornøden omhu. Personlige dyder synes dækket af kravene til integritet, objektivitet, fortro-

lighed og professionel adfærd.  

Det er især kravene om professionel adfærd, integritet og objektivitet, der giver køber betryggelse 

for at opgaven er udarbejdet under nødvendige forudsætninger. Herunder at arbejdet er tilrette-

lagt, så det tilgodeser enhver køber, at arbejdet er udført på relevant og omhyggelig måde, og at 

afrapporteringen er objektiv og troværdig og giver et fuldt billede af virksomheden uden væsent-

lige mangler eller misvisende informationer. 

 

                                                
46 Fagligt notat om etiske normer for den statsautoriserede revisors rådgivning 
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4.2 Anden regulering 

4.2.1 Erklæringsopgaver uden sikkerhed der ikke udelukkende er til hvervgivers eget 

brug 

Hvis VDD anses for omhandlet af revisorlovens § 1, stk. 3 om erklæringsopgaver uden sikker-

hed, hvilken betydning har det så for brugerens oplevelse? Dette vil belyses ud fra en analyse af, 

om de yderligere krav vil styrke brugbarheden for køber eller styrke bruger-beskyttelsen.  

Da de eneste krav for erklærings opgaver uden sikker, der ikke udelukkende er til hvervgivers 

eget brug er (i) professionel kompetence og fornøden omhu, (ii) krav om at rapportere økonomisk 

kriminalitet, (iii) tavshedspligt, (iv) mulighed for at indbringe revisor for revisornævnet og (v) 

krav om forsikringsdækning. 

Professionel kompetence og fornøden omhu som følge af revisorloven adskiller sig ikke fra til-

svarende krav efter de etiske regler. Dette krav vil dermed ikke påvirke kvaliteten i udførslen af 

VDD opgaver eller brugbarheden for køber. 

Der er krav om at rapportere om økonomisk kriminalitet, men da dette vil være et relevant for-

hold i enhver VDD, må man nok forvente, at det er et område, som revisor skulle inkludere, så-

fremt han fik mistanke herom og har dermed ikke indflydelse på  

Tavshedspligten efter lovens regler medfører, at revisor er omfattet af straffelovens bestemmelser 

for offentligt ansatte, men da dette også gør sig gældende som fælge af de etiske regler om fortro-

lighed47, vil der ikke være nogen forskel i forhold til hverken sælgers eller købers syn på revisors 

opretholdelse af fortrolighed. 

Mulighed for at indbringe revisor for revisornævnet og krav om forsikring, er de eneste forhold, 

der dermed medfører en egentlig udvidelse af reguleringen af revisors arbejde. Det kan ikke afvi-

ses, at en køber vil fæstne mere lid og troværdighed til revisors arbejde, hvis han ved, at revisor 

kan risikere at blive indbragt for revisornævnet. Det vil også muligvis give køber mere tro på 

rapporten, hvis han har en sikkerhed i revisors forsikring i det omfang, han måtte lide et tab som 

følge af revisors arbejde. Dette skal dog sammenholdes med det professionsansvar, som revisor 

vil være omfattet af, såfremt VDD ikke findes at være dækket af reglerne for erklæringsopgaver 

uden sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug. Det ligger uden for denne op-

gaves problemområde at vurdere revisors ansvar i de forskellige scenarier, men det skal dog 
                                                
47 Bøg, s. 23 
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nævnes, at man ikke umiddelbart kan vurdere konsekvensen af ansvaret under revisorloven uden 

at sammenligne med det ansvarsgrundlag, der er som følge af et generelt professionsansvar. 

 

4.2.2 Anden regulering hensigtsmæssig? 

Under 2003-loven kunne VDD potentielt anses som værende dækket af revisorloven gennem reg-

lerne for andre rapporter, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug. Dette medførte 

blandt andet, at revisor da skulle agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket ikke synes 

hensigtsmæssigt, da revisor så kunne risikere at skulle varetage alle potentielle brugeres behov og 

ikke kun en generisk køber. Dermed skulle sælgers og dennes øvrige rådgivere samt købers øvri-

ge rådgive i øvrigt overvejes ved fastsættelsen af arbejdsområderne. Dette menes ikke at bidrage 

til den værdiskabelse for den endelige kunde - køber - og hans mulighed for at bruge rapporten i 

sin beslutningsproces.  

Den nye revisorlov er således mere hensigtsmæssigt vedrørende revisors udførelse af VDD. Men 

revisors ansvar overfor køber bør undersøges nærmere i de to tilfælde, hvor udførelsen af VDD 

falder helt uden for loven, og hvor den er omfattet af de begrænsede regler i § 1, stk. 3. Dette for 

at vurdere, om der vil være væsentlig bruger-beskyttelseshensyn ved at opgaven er omfattet af de 

begrænsede regler af revisorloven, da det må være udslagsgivende for om opgaven bør være in-

deholdt eller ej. 

Dette følger yderligere af, at køber må alt andet lige blive mere kritisk overfor en rapport, hvori 

udøveren ikke har nogen retsmæssige forpligtelser, hvad angår hensynet til køber, som groft sagt 

er baseret på en aftale mellem revisor og sælger. På trods af at revisor afgiver ”duty of care” til 

den endelige bruger, vil arbejdets udførelse stadig være baseret på aftale mellem revisor og sæl-

ger og kan derfor ikke anfægtes af køber. Køber vil i så tilfælde kun kunne anfægte fejlinformati-

on grundet revisors fejl. 

 

4.6 Delkonklusion 

FSR har i ”Fagligt notat om etiske normer for den statsautoriserede revisors rådgivning” foreslå-

et, at kvalitet fra revisors side indebærer, at en opfyldelse af faglige kvalifikationer og prisfor-

ventninger. Som et eksempel på faglige kvalifikationer nævnes objektivitet, hvilket indikerer, at 

faglige kvalifikationer indebærer såvel tekniske færdigheder som personlige dyder. 
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Det er endvidere altafgørende, at VDD rapporten er uafhængig og troværdig, og at køber opfatter 

det sådan, så han kan forlade sig på indholdet i rapporten.  

De etiske regler, som revisor er dækket af, såfremt han er medlem af FSR, indeholder både krav 

til tekniske kompetencer og personlige dyder. Såfremt de etiske regler følges, fordrer dette i høj 

grad, at VDD udføres med nogle kriterier, som kan bidrage til, at køberen kan stole mere på VDD 

rapporten. Det er her ikke bare nødvendigt, at revisor følger reglerne for, at det øger købers tillid. 

Det er afgørende, at køber er bekendt med, at revisor er underlagt visse krav, og at køber føler, at 

revisor også efterlever disse krav. 

De etiske regler bidrager blandt andet til, at revisor sikrer, at det fastlagte arbejdsprogram dækker 

relevante områder og ikke udelader væsentlige områder. Desuden bidrager reglerne til, at arbejdet 

bliver udført med en sund portion kritisk stillingtagen til den fremlagte information. Reglerne fo-

reskriver endvidere, at revisor skal være objektiv og ærlig. 

 

 



 74 

5 Konklusion 
Vendor due diligence (VDD) har sin oprindelse i det engelske transaktionsmarked i slutning af 

90’erne. Investment bankers oplevede, at de ikke kunne fastholde kontrollen, og at den endelige 

pris ofte blev justeret i nedadgående retning i forhold til det indikative bud. VDD opstod altså for 

at begrænse købers forhandlingsposition i den afsluttende del af salgsprocessen. Køber har mu-

lighed for, gennem due diligence, at finde svagheder i den pågældende virksomhed og bruge dis-

se til at argumentere prisnedslag. Formålet med VDD er, at sælger selv udfører undersøgelserne, 

og dermed har sælger (i) mulighed for at udbedre betydelige svagheder, (ii) være forberedt på kø-

bers forhandlingsplan og (iii) hindre køber fra at komme med negative overraskelser. Desuden 

kan sælger ved selv at foranledige due diligence sikre, at der også bliver lagt vægt på de positive 

sider af virksomheden. Omvendt vil en køber ved forhandling sandsynligt påpege alle svagheder, 

men han vil ikke påpege de positive. 

Sælger og køber har modstridende formål - de vil begge maksimere værdien af transaktionen. 

Hvis sælger kan udlevere en VDD rapport og samtidig afholder køber fra at kunne overraske med 

kritikpunkter, og køber samtidig føler at alle relevante risici er oplyst, kan VDD skabe værdi, og 

med at sælger vil bevare kontrollen og fastholde prisen, og køber vil have et fornuftigt investe-

ringsgrundlag, hvor risici er dækket. 

Undersøgelsesområderne er de samme som i en normal due diligence om end de dækker et brede-

re område. De udvidede undersøgelsesområder skyldes, at køberfeltet ikke kendes ved arbejdets 

påbegyndelse, men arbejdet skal ikke desto mindre dække enhver generisk købers behov. Under-

søgelsesområderne skal dække en købers behov for egen due diligence så vidt muligt for derved 

at afholde køber fra at udføre egne omfattende undersøgelser. Det er dog ikke sandsynligt, at en 

VDD kan dække alle køberes behov, da enhver køber vil have helt specifikke forhold, som revi-

sor med god grund ikke kan forudsige. Det er ikke nok med de rigtige undersøgelsesområder ved 

VDD, hvis det skal være brugbart for køber. Køber skal også føle, at VDD rapporten er objektiv 

og troværdig. Andre indikationer vil fordre, at køber vil udføre egne omfattende undersøgelser. 

Revisor var meget muligt underlagt den gamle revisorlov pr. 30/4 2003 og dermed omfattende 

regler såsom, at han skulle agere som offentlighedens tillidsmand. Når der er tvivl om, hvorvidt 

arbejdet ville være underlagt den gamle lov skyldes det ordlyden i loven. Denne foreskrev, at an-

dre rapporter, der ikke udelukkende er beregnet til hvervgiver var underlagt loven. Når der er 

tvivl er det, fordi begrebet ’rapport’ aldrig har været defineret. Der er dog angivet i teorien her-
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om, at alt hvad der ikke er til hvervgivers egne øjne, er en erklæring i lovens forstand. Gælder 

dette vil VDD nok have blive omfattet af den gamle lov. Dette virker ikke hensigtsmæssigt, da 

kravene til især at agere som offentlighedens tillidsmand, vil have utilsigtet effekt. Således ville 

revisor skulle tage hensyn til alle væsentlige interessenter, og dette er ikke kun køber, som er den 

endelige beslutningstager men tillige sælger, sælgers rådgivere i øvrigt og købers rådgivere. 

Efter indførslen af den nye lov er ordet ’rapport’ ikke længere en del af loven. Lovens omfangs-

område er også indsnævret. Det er dog stadig ikke helt klart, om udførelsen af VDD falder uden 

for revisorloven, eller om det er dækket af begrænsede områder i loven, som følge af § 1, stk. 3, 

der medfører, at erklæringer uden sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug er 

omfattet af visse dele af loven. Tvivlen bunder i ovenstående kommentar om, at alt der ikke er til 

hvervgivers eget brug er en erklæring i lovens forstand. Det medfører dog ikke store forskelle i 

reguleringen af revisors arbejde ved udførelsen af VDD. 

I begge scenarier skal revisor følge FSRs etiske regler (såfremt revisor er medlem af FSR). Disse 

medfører, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, professionel kompetence, fornøden omhu, 

fortrolighed og professionel adfærd. Såfremt VDD er dækket af lovens begrænsede regler, er de 

yderligere regler, at revisor skal have passende forsikringsdækning, og at brugeren af revisors ar-

bejde kan indbringe revisor for revisor nævnet i tilfælde, at revisor ikke har opfyldt sine forplig-

telser. 

Det er min vurdering, at kravene til revisor som følge af de etiske regler bidrager til, at køber har 

en vis sikkerhed for, at han kan forlade sig på rapporten, og at denne er udarbejdet på et forsvar-

ligt og objektivt grundlag og i øvrigt er fuldstændig og fremstiller virksomheden på en sandfær-

dig og afbalanceret måde, og at der i øvrigt ikke er udeladt væsentlige områder. 

Hvorvidt det ville være fornuftigt, at VDD var omfattet af revisorlovens begrænsede regler er ik-

ke klart. Set ud fra et bruger-beskyttelseshensyn må købers og revisors respektive retlig stilling 

vurderes ud fra en sammenligning mellem den retsstilling som revisorlovens begrænsede regler 

fordrer (forsikringsdækning og mulighed for indbringelse til revisornævnet) og den retsstilling, 

som revisors professionsansvar fordrer. 
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