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1. Abstract  
The purpose of this thesis will be to examine OW Bunker and the responsibilities an auditor has. 

Contributing with main themes such as, what role do auditors have when discovering fraud. 

Moreover, whether the auditors from Deloitte have lived up to their responsibilities in regards to the 

fraud that have been discovered in OW Bunker will be examined too.  

While examining this issue, the Fraud Triangle, the Fraud Scale, and the ISA 240 will be taken into 

consideration. Two cases will be contributed in our analyses that have been published by the audit 

committee (23/2010,47/2004). Thereby, seeking an understanding of when and where an auditor 

can incur responsibilities when fraud has been detected. However, these cases will also help create 

an understanding of when an auditor is liable for fraud and when an auditor can be acquitted.   

 

Moreover, our thesis will also use interviews in order to answer the main themes given in this 

thesis. There are three interviews, where questions have been prepared separately, for each of them. 

With the help of the answers acquired from the interviews, this will contribute to the analysis and 

further elaboration will be conducted. This is to understand whether the auditors from Deloitte have 

performed their role in relation to responsibilities in regards to fraud. Moreover, whether they can 

be held accountable for the prospectus. We have therefore used the Fraud Triangle and the Fraud 

Scale for seeking knowledge on why the management had a need to conduct fraud. Furthermore, it 

should be highlighted that the case of OW Bunker is still proceeding and we by now know they 

have collapsed just 7 months after it was listed on the stock exchange. We have, therefore, decided 

to look into the reasoning’s behind this collapse, and acquired knowledge that it was due to the fall 

of oil prices and the incorrect oil speculation rates. Which finally led to OW Bunker suffering a 

great loss of capital due to speculation on different oil rates. This also led to OW Bunkers 

Subsidiary Dynamic Oil Trading (DOT), granting too high credits for its stakeholders, which in turn 

led the company to collapse totally in November 2014.  

In conclusion, the Danish Business authority accused the auditors from Deloitte with not living up 

to the auditor practices and norms. According to the answers from the correspondents ISA 240 and 

the cases (23/2010, 47/2004), we have had the possibility to construct predictions about whether the 

auditors will be held responsible or not. From the data we have collected, our opinion about this 

issue is that the auditors in OW Bunker could not detect the fraud immediately. Because it was the 

Executive Board who had the responsibility for the oil speculations. However, because we do not 

have any of Deloitte’s data on this issue we cannot conclude whether or not they have revised the 

areas that bear risks	
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2.	Indledning	
OW	Bunkers	historie	starter	helt	tilbage	i	1950'erne	hvor	ideen	på	dette	tidspunkt	var	at	de	

talrige	fragtskibe	og	de	såkaldte	coastere	havde	brug	for	proviant	og	andre	fornødenheder	og	

at	dette	ville	Wrist	sørge	for,	som	var	navnet	på	selskabet	på	daværende	tidspunkt.	Ligesom	

mange	 andre	 virksomheder,	 oplevede	 OW	 Bunker	 også	 en	 udvikling	 i	 selskabet	 igennem	

årene,	 hvilket	 betød	 at	 interessen	 for	 OW	 Bunker	 var	 stor	 og	 blev	 i	 år	 2007	 købt	 af	

kapitalfonden	 Altor.	 I	 år	 2012,	 hvilket	 var	 fem	 år	 efter	 Altor	 havde	 ejet	 OW	 Bunker,	 blev	

presset	øget	i	selskabet	da	ledelsen	besluttede	at	OW	Bunker	skulle	sælges.	Samme	år	stiftes	

Dynamic	Oil	Trading	 i	Singapore,	som	er	en	dattervirksomhed	og	blev	styret	af	Lars	Møller,	

som	tidligere	havde	været	regionschef	for	den	gamle	Singapore-afdeling.		I	år	2012	satte	man	

aktivt	 gang	 i	 salgsprocessen	 af	 OW	 Bunker	 og	 man	 havde	 udarbejdet	 en	 salgsopstilling,	 i	

denne	 salgsopstilling	 fremgik	det	b.la.	 hvordan	DOT	skulle	bidrage	 til	 koncernens	økonomi.	

Salget	blev	ikke	vellykket,	hvilket	betød	at	 ledelsen	i	stedet	besluttede,	at	OW	Bunker	skulle	

på	 børsen.	 OW	 Bunker	 kom	 på	 børsen	 d.	 28.	 marts	 2014,	 dog	 var	 man	 i	 selskabet	 ikke	

begejstret	 for	 denne	 beslutning,	 da	 ledelsen	 havde	 visse	 bekymringer	 frem	 imod	

børsnoteringen.	Bekymringerne	var,	hvordan	man	skulle	fortælle	aktiemarkedet	om	de	store	

tab	og	indtægter	der	stammede	fra	spekulation	i	Risk	Management	afdelingen.	Denne	afdeling	

var	en	meget	skjult	afdeling	i	selskabet,	hvilket	betød	at	man	internt	heller	 ikke	vidste	hvad	

der	 foregik	 i	 Risk	Management	 afdelingen.	 Efter	 OW	 Bunker	 kom	 på	 fondsbørsen,	 blev	 de	

mødt	af	en	del	udfordringer,	hvilket	var	den	øgede	informationskrav	til	aktiemarkedet	som	de	

ikke	 kunne	 håndtere,	 da	 de	 aldrig	 havde	 nævnt	 spekulationerne	 i	 Risk	 Management	

afdelingen	 i	børsprospektet	og	de	havde	endvidere	heller	 ikke	havde	nævnt	datterselskabet	

DOT.	 Efter	 en	 del	 fejlspekulationer	 og	 faldende	 oliepriser	 måtte	 OW	 Bunker	 nedjustere	

forventningerne	 til	 årets	 resultat,	 efter	 hvert	 regnskabskvartal,	 hvilket	 betød	 at	

aktiemarkedet	 begyndte	 at	 blive	 urolig.	 Det	 hele	 kulminerer,	 da	 Lars	 Møller	 kom	 til	

hovedkontoret	 i	 Danmark	 og	 oplyste,	 at	DOT	havde	 givet	 kredit	 for	 omkring	 125	millioner	

dollar,	 hvilket	 var	 langt	 over	 hans	 beføjelse.	 OW	 Bunkers	 bestyrelse	 udsender	 derfor	 d.	 5.	

november	en	meddelelse	om	at	der	har	været	svindel	i	selskabet	og	der	blev	begæret	konkurs.		

Efter	 konkursen	 blev	 revisorerne	 for	 OW	 Bunker	 stillet	 til	 ansvar	 for	 prospektet	 og	

regnskabet	 og	 blev	 derfor	 anmeldt	 til	 Erhvervsstyrelsen.	 Hvorfor	 bliver	 revisorerne	 fra	

Deloitte	stillet	til	ansvar	for	regnskabet	og	prospektet?	Vil	revisorerne	ende	med	en	frifindelse	

eller	vil	de	ifalde	ansvar?		Og	hvem	havde	egentlig	ansvaret	for	prospektet	i	OW	Bunker?	
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3. Problemformulering 
Revisors rolle har siden 1900-tallet ændret sig, mellem 1930 til 1950 var det ikke revisors formål at 

opdage besvigelser, kun hvis der var mistænkelig forhold skulle dette undersøges nærmere. Efter 

1950 og det der også bruges i dag, skal revisor revidere i forhold til besvigelser, hvis det er 

væsentligt for regnskabet. De punkter vi gerne vil afklare er, hvad der egentlig går galt for revisorer, 

i forbindelse med deres rolle, i forhold til opdagelse af besvigelser. Da der i det sidste årti har været 

mange erhvervsskandaler i forhold til besvigelser. 

  

Hvilke rolle har revisor til at opdage besvigelser i forbindelse med sin revision, levede revisor 

op til deres ansvar i OW Bunker sagen?  

Ø Hvilket ansvar og hvilke krav er der til revisor i forbindelse med besvigelser ved revision af 

regnskabet? 

Ø Hvordan ser Revisornævnet på revisors ansvar i forhold til opdagelse af besvigelser? 

Ø Hvilke forhold var skyld i konkursen i OW Bunker og hvilke udfordringer stod revisor overfor? 

Ø Har revisorerne for OW bunker udført deres ansvar og rolle, og hvad skyldes at de blev stillet til 

ansvar i Revisornævnet og for prospektet? 

Ø Hvad er forskellen i forbindelse med revisors ansvar og de forventninger interessenterne har til 

revisor i forhold til besvigelser? 

4. Afgrænsning 
Der vil i opgavens første del, blive taget udgangspunkt i revisors ansvar for at opdage besvigelser, 

hvor vi her vil gennemgå og referere til ISA 240. Der vil i afhandlingen ikke blive taget 

udgangspunkt i ISA 315 og ISA 330, der vil blot blive redegjort for den sammenhæng der er 

mellem risikoidentifikation besvigelsesrisici. Der vil efterfølgende blive analyseret to sager fra 

revisornævnet, i den ene sag bliver revisor stillet til ansvar og i den anden sag bliver revisor 

fristillet. Grundet opgavens omfang, har det kun været muligt at udvælge to sager. Vi vil 

efterfølgende undervejs i opgaven, benytte de to sager til at drage en sammenhæng mellem sagens 

afklaring og revisors ansvar i forbindelse med besvigelser. Ved udarbejdelse af afhandlingen har 

vores data været baseret på offentlig tilgængelig materiale og vi er stoppet med 

informationssøgning slut april.  

Efter gennemgang af sagerne fra revisornævnet, vil vi beskrive tidslinjen for OW Bunker fra 

regnskabsår 2013 frem til konkursen og perioden efter, samt de udfordringer revisorerne fra 
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Deloitte har haft. Det sidste spørgsmål tager udgangspunkt i, hvad forskellen er i forbindelse med 

revisors ansvar og de forventninger interessenterne har til besvigelser, i dette punkt afgrænses det 

udelukkende kun at være de besvigelser der er opstået i danske virksomheder og derfor kun de 

forventninger der er til revisorerne i Danmark. Der er i opgaven blevet beskrevet et stykke som 

vedrører Lars Møller og besvigelsestrekanten, det er vigtigt at understrege, at dette er vores teori 

omkring årsagen til hvorfor vi tror besvigelsen er blevet begået. Det er endvidere vigtigt at 

understrege, at OW Bunkers konkurs, er en retssag som fortsat er i gang og at der i afhandlingen 

ikke er aktindsigt, hvorfor vi ikke har kendskab til de bilag som er blevet forelagt domstolen, 

hvilket betyder, at sagen kan ende i et andet resultat end det vi er nået frem til.    

4.1	-	Metodeafsnit	
Vores afhandling er baseret på et single casestudie som bærer præg af en deduktiv tilgang. Vores 

afhandling tager udgangspunkt i en eksplorativ tilgang. Der vil i opgaven blive taget udgangspunkt i 

revisors rolle og besvigelser, OW Bunkers konkurs samt de forventninger interessenterne har til 

revisor og besvigelser. Der vil derfor i afhandlingen primært blive taget udgangspunkt i empirisk 

data og på baggrund af dette drage en konklusion. Vi har valgt at inddrage både primære kilder og 

sekundære kilder, som skal bidrage med at styrke validiteten. Vi vil derfor benytte primære kilder 

via interviews og sekundære kilder via indsamling af akademisk materiale og artikler. Ved at 

analysere revisors rolle i forhold til at opdage besvigelser, vil vi anvende den deduktive metode. 

Hvor der først arbejdes med teoridelen omkring revisors ansvar set i synet af ISA 240 samt 

revisornævnets syn på revisors ansvar i forhold til besvigelser. Herefter vil vi vurdere hvilke data 

der bedst passer til udarbejdelsen af analysen for teoridelen. 

4.2	-	Afhandlingens	opbygning	
Afhandlingen starter med en indledende stadie, dette punkt i opgaven er med til at give læseren et 

indtryk af hvad de næste sider kommer til at omhandle. Heraf indgår vores indledning, 

problemafklaring, afgrænsning og metodevalg. Til vores teoriafsnit har vi valgt den teori der passer 

til besvigelser, hvor vi herunder vil give en detaljeret gennemgang af ISA 240. Vi vil benytte 

akademiske bøger til forklaringen af hvilke besvigelsestyper der kan opstå, samt definitionen af 

besvigelser. Eftersom en del af problemstillingen også omfatter revisors rolle, vil vi derfor også 

under teoriafsnittet udarbejde sondringen omkring revisors ansvar og de revisionshandlinger revisor 

bør udføre efter internationale standarder. Teoriafsnittet er udarbejdet for at give den almindelige 

læser en forståelse af, hvad der kendetegner besvigelser teoretisk, samt for at finde sondringen 

omkring hvad revisors ansvar er i forhold til besvigelser. I den næste del af afhandlingen vil der 

blive gennemgået to kendelser fra Revisornævnet. Begge sager omhandler klager omkring revisor 
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ikke har opdaget besvigelser i virksomheden. Vi vil tage udgangspunkt i en sag hvor revisor bliver 

holdt ansvarlig for, ikke at have opdaget besvigelsen og i en sag hvor revisor bliver frikendt, på 

trods af at der er sket besvigelse i virksomheden. Det vi ønsker at opnå ved at analysere disse 

kendelser er, at få et indblik i hvad Revisornævnet lægger vægt på, i forhold til revisors ansvar ved 

besvigelser, dvs. hvorvidt revisor har udført sit arbejde efter god revisionsskik og hvornår 

Revisornævnet vurderer, at revisor kan ifalde ansvar. Endvidere vil dette også bruges til en 

diskussion omkring interessenternes forventninger til revisor i forhold til opdagelsen af besvigelser. 

Eftersom interessenterne ikke er tilfreds med revisors arbejde, vil dette derfor give et indtryk af, 

hvad interessenterne reelt forventer fra revisor. De to sager vi har udvalgt, kommer fra følgende 

hjemmeside (https://rn.naevneneshus.dk/), hvor hvis man skriver besvigelser i søgefeltet får 163 

kendelser. Vi vil ikke gennemgå dem alle, da dette vurderes som irrelevant for vores 

problemstilling, vi har derfor valgt at skimme dem igennem og udvælge to tilfældige med relevans 

for vores opgave. Kendelserne kommer ikke sorteret i årstal, vi har derfor udvalgt en fra 2004 og en 

kendelse fra 2010, dette er ikke blevet udvalgt for, at se på om der er en tidsmæssig ændring i 

Revisornævnets vurdering omkring afgørelser, men blot et skønsmæssigt vurdering. Eftersom 

sagerne har samme problemstilling, som er at klagerne ikke mener at revisor har udført sit arbejde i 

forhold til besvigelser og har derfor tilsidesat god revisionsskik. 
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Nedenstående figur illustrerer afhandlingens opbygning: 

	
	

4.3	-	Videnskabsteori	
Som udgangspunkt kan vi antages at være revisorer, hvilket betyder vi både kan beherske 

kvantitative- og kvalitative data, hvorfor vi i et videnskabsteoretisk udgangspunkt antages at være 

kvantitativ neopositivister. Denne opgave vil blive udarbejdet ud fra en kvantitativ neo-positivistisk 

syn, med begrænset realistisk ontologi. Grunden til at neo-positivisterne har en begrænset realistisk 

ontologi er på baggrund af, at de ligesom positivisterne mener, at der eksistere en virkelighed 

uafhængig om vi kender den eller ej. Måden hvorpå denne opgave vil blive skruet sammen på, er på 

baggrund af analyse af revisors rolle i forhold til at opdage besvigelser og herunder fokus på ISA 

240, hvor andre måske havde udarbejdet opgaven ved hjælp af andre analyser. Det næste grundlag 

for, hvorfor denne opgave har en neo-positivistisk syn, er på baggrund af, at neo-positivisterne har 
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en modificeret objektiv epistemologisk konsekvens. Hvilket indebærer at opgaven vil udarbejdes 

med et objektiv syn, hvor der ikke vil inddrages personlige holdninger gennem analysen af revisors 

rolle i forhold til at opdage besvigelser. Vi har i opgaven prøvet at bestræbe os på, at udarbejde et 

objektivt syn angående revisors rolle ved at analysere to sager fra Revisornævnet og ved at foretage 

interviews således at vi får flere forskellige synspunkter omkring revisors rolle og de forventninger 

der er til revisor og besvigelser. 

4.4	-	Interviews	
Ved anvendelsen af primær data, udarbejdes der interviews, hvor vi interviewer tre forskellige 

personer; en director fra PWC, en revisor der sidder i Revisornævnet og en kurator med det formål 

at vi gerne vil have flere forskellige synsvinkler af opgavens problemstilling. Der er i opgaven 

blevet udarbejdet en besvigelsesdel vedrørende Lars Møller og vores holdning omkring hvad 

motivet bag besvigelsen muligvis skyldes. Vi har talt med Kim Klarskov som har været vores 

underviser i faget Besvigelser, omkring de punkter vi har brugt som argumentation for besvigelsen. 

Dette er gjort for at få en bekræftelse om hvorvidt de argumenter vi bruger er retvisende. Det skal 

dog understreges, at Kim Klarskov ikke har bekræftet at vores konklusion for teorien er korrekt, 

men blot at det vi baserer vores argumentationer på ikke er misvisende. Dette vil ikke fremgå som 

et interview i opgaven. Vi har i opgaven anvendt det delvis strukturerede interview, hvis 

karakteristika er at interviewer oftest har en teoretisk og en praktisk viden omkring det emne man 

undersøger, men at man fortsat er åben for nye informationer og synsvinkler vedrørende emnet. Der 

bliver derfor i denne situation udarbejdet nogle spørgsmål på forhånd som bliver sendt til 

intervieweren, med det sagt betyder det naturligvis ikke, at de stillede spørgsmål skal komme i en 

bestemt rækkefølge. Alle interviews vil blive optaget, hvor vi efterfølgende laver en transskription.   

4.5	-	Sten	Lauritz	Revisornævnet	
For	at	komme	tættere	på	Revisornævnets	syn	på	revisors	ansvar	i	forhold	til	besvigelser,	vil	

der	 også	 udarbejdes	 nogle	 spørgsmål,	 til	 brug	 i	 et	 interview	 med	 en	 revisor	 fra	

Revisornævnet.	Årsagen	til	dette	er,	for	at	koble	den	faglige	viden	omkring	god	revisorskik	og	

revisors	 ansvar,	 eftersom	 vi	 vil	 lave	 en	 analyse	 af	 sag	 2016-644	med	 vores	 tolkning	 samt	

Revisornævnets	perspektiv.	Herunder	vurdere	vi	at	det	vil	styrke	validiteten	af	afhandlingen	

ved	at	 inddrage	et	 interview	med	en	 revisor	 fra	Revisornævnet,	hvoraf	vores	 talsperson	vil	

komme	med	deres	konkrete	syn	på	revisors	ansvar	og	eventuelt	klargøre	vores	fejlfortolkning	

omkring	sag	2016-644.		
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4.6	-	Elife	Savas	Director	hos	PWC	
Vi	 har	 valgt	 at	 interviewe	 Elife	 Savas	 fra	 PCW,	 for	 at	 få	 en	 revisor	 perspektiv	 på	

problemstillingen.	Elife	Savas	er	Director	 i	PWC	og	har	 flere	års	erfaring	med	store	kunder.	

Elife	 har	 siddet	 med	 en	 del	 børsnoteringer	 og	 vores	 spørgsmål	 til	 hende	 har	 været	 lidt	

forskellige,	primært	rettet	mod	prospekter.	Vi	synes	Elifes	kompetencer	og	erfaringer	lever	op	

til	de	forventninger	vi	har	og	mener	derfor	hun	har	været	den	rette	person	at	interviewe.		

4.7	-	Henrik	B.	Sanders	Mazanti-Andersen	Korsø	Jensen	advokatvirksomhed	
Vi har undervejs i opgaven beskæftiget os en del med at forklare hvad en revisors rolle er og hvilke 

standarder/regler de skal følge. Vi har indtil videre haft to interviews, den ene med Sten Lauritzen 

fra Revisornævnet og en med Elife Savas som er Director hos PWC. Vores intention med disse 

interviews har været at få ekstern bekræftelse på, hvad vi er nået frem til i opgaven. Disse 

interviews har bidraget til opgaven således, at vi kan referere til besvarelserne i interviewet som er 

med til at styrke vores argumentationer. Vores sidste interview har været med Henrik B. Sanders 

som er partner og advokat i Mazanti-Andersen Korsø Jensen. Vores primære årsag til at vælge 

Henrik skyldes hans faglige kompetence, og at han som kurator repræsenterer interessenterne og 

deres interesse. Formålet med at interviewe Henrik, har været at få et indblik i hvad interessenternes 

forventninger er i forhold til revisor og besvigelser. De spørgsmål vi vil stille Henrik er dels 

objektive og dels subjektive, da en del af spørgsmålene, generelt vil være spørgsmål vedrørende 

kurators holdning, for de interessenter han repræsenterer. Nogle af spørgsmålene vil også være til 

ham som kurator, hvorfor vi derfor skelner mellem hans egne meninger og interessenters 

holdninger og opfattelser. Vi synes at et interview med en kurator vil give det mest retsvisende 

billede. Dette skyldes, at hvis vi havde interviewet en bestyrelsesmedlem i stedet, ville der være en 

sandsynlighed for at vedkommende ville repræsentere sine egne holdninger, da dette spørgsmål 

primært drejer sig om forskellen mellem revisors ansvar og de forventninger interessenterne har til 

besvigelser.  

4.8	-	Empiri	
Hovedvægten i denne afhandling er lagt på kvalitative data som indebærer både primære og 

sekundære data. De primære kvalitative data i afhandlingen er primært blevet udarbejdet af os selv 

på baggrund af de interviews vi har foretaget med Sten Lauritz, Elife Savas og Henrik B. Anders. 

De anvendte sekundære kvalitative data består hovedsageligt af artikler fra DR Nyheder som har 

været ind over sagen under hele og perioden efter konkursen. Vi har taget kontakt til DR Nyheder 

for at få tilsendt nogle specifikke artikler, da nogle af dem der ligger på nettet har beskadiget links 
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og derfor ikke kan findes. Sagerne vi har udvalgt fra Revisornævnet er også sekundære kvalitative 

data som ligger offentlig tilgængelig på internettet.  

5.	Teoriafsnit	
Besvigelser kan inddeles i tre forskellige typer; korruption, misbrug af aktiver og 

regnskabsmanipulation. Den del der vedrører korruption er ikke nær så udbredt sammenlignet med 

misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Hvis man ser på hvilken af disse typer besvigelser 

der er mest udbredt vil det klart være misbrug af aktiver. ACFE udgiver hvert år en rapport på 

verdensbasis vedrørende besvigelser og misbrug, jf. denne rapport er 89% af alle 

besvigelsessagerne misbrug af aktiver, hvor korruption er 38% og regnskabsmanipulation er 10%. 

Selvom det kun er 10% af besvigelsessagerne der vedrører regnskabsmanipulation er tabet langt 

større end både misbrug af aktiver og korruption. Tabet på regnskabsmanipulation er på omkring 

800.000 dollar, korruption ligger på 250.000 dollar, hvor misbrug af aktiver "kun" ligger på 

114.000 dollar sammenlignet med at det er det mest udbredte besvigelsestyper, hvorfor det vigtigt 

at huske på at regnskabsmanipulation også er væsentlig på trods af det lave procentsats1.  

5.1	-	Generelt	om	besvigelser	
Der findes flere forskellige metoder til at opdage besvigelser, hvoraf de tre primære metoder er via 

tips, intern revision og management review. 40 % af besvigelserne opdages typisk ved hjælp af tips, 

15 % af besvigelserne opdages ved hjælp af den interne revisor, og 13 % opdages ved hjælp af 

management letter2. Ser man på den eksterne revisor, opdager han kun 4 % af besvigelserne, der 

bliver udført3. Det er et lovkrav, at man som virksomhed har eksterne revisorer, men som tidligere 

nævnt er opdagelsesrisikoen kun 4 % for de eksterne revisorer, hvorfor virksomheder bør have 

andre foranstaltninger for at kunne opdage besvigelser. Ifølge rapporten om besvigelse og misbrug 

bliver 40 % af besvigelserne opdaget ved hjælp af tips, men på trods af dette er det kun 63 % af de 

forespurgte virksomheder, som har en whistleblowerhotline4. Dette er bl.a. et af punkterne, som 

virksomhederne kan forbedre og tage til sig, da tab som følge af besvigelser var dobbelt så stort i de 

virksomheder, som ikke havde en hotline, sammenlignet med de, der havde.    

																																																								
1 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf - Side 10 
2 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf - Side 16 
3 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf - Side 16 
4 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf - Side 18	
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5.2	-	Korruption	
Der er fire hovedgrupper af korruption; bestikkelse, interessekonflikter, ulovlige gaver og 

økonomisk tvang5. Bestikkelse er den mest typiske form for korruption. Dette er generelt ydelse af 

værdier med henblik på at påvirke udfaldet af en forretningsbeslutning. Det er normalt den, der 

leverer ydelsen, der er den aktive i korruptionen. Blandt revisorer antages der kun at være to 

hovedgrupper af besvigelser, nemlig misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation6. Korruption 

anses ikke for at være en besvigelse, men en tilføjelse, hvorfor ISA 240 senere hen vil blive 

gennemgået, herunder misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Der er flere besvigelsessager, 

hvor direktøren f.eks. har et for tæt forhold til leverandøren, hvor leverandøren i dette tilfælde enten 

kan være en bekendt, eller hvor leverandøren tilbyder en "gave" eller "modydelse", hvis direktøren 

til gengæld vælger dem som hovedleverandør. Danmark ligger ifølge Transparency Internationals 

Corruption Perception Index 2018 nummer 1 som det mindst korrupte land, hvor New Zealand og 

Finland ligger som nummer 2 og 37. Modsat går det i andre lande, og det står værst til i Afrika.  

5.3	-	Introduktion	af	ISA	240	og	definitionen	af	besvigelser	
ISA 240 omhandler det ansvar, en revisor har i forhold til besvigelser ved revision af regnskaber. 

Ifølge ISA 240 er revisors rolle at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation for 

regnskabet som følge af besvigelser. Ordet væsentligt skal defineres således, at hvis fejlen er med til 

at ændre på regnskabsbrugernes holdning, er fejlen væsentlig. I ISA 240 er det kendetegnende, at 

fejlinformation i regnskabet kan henledes til enten at være besvigelse eller fejl. Det mellemliggende 

punktform hvorvidt der er tale om besvigelse eller fejl afhænger af, om handlingen er udført bevidst 

eller ubevidst. Besvigelse defineres således: "En bevidst handling udført af en eller flere personer 

blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter 

vildledningen til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel"8 – hvor det her defineres, at det kan 

være den daglige ledelse, øverste ledelse, medarbejder eller tredjepart, som faktisk kan begå en 

besvigelse. Det er dog essentielt at huske, at det også kan være en ubevidst fejl og ikke 

nødvendigvis en besvigelse, men hvis der er tale om en besvigelse, er det en bevidst handling, som 

er udført, og vedkommende ved, hvilke konsekvenser det vil medføre, hvis det bliver opdaget. Det 

er vigtigt, at virksomhedens øverste ledelse og den daglige ledelse giver udtryk for ærlighed og 

integritet, og det er endvidere vigtigt, at revisoren spørger den daglige ledelse om, hvorvidt der er 

en væsentlig fejl i regnskabet og om, hvorvidt der er mistanke omkring besvigelser. Det er 

																																																								
5 Principes of Fraud Examination 4 th Edition, Wels Joe.  
6 Videolektion fra Besvigelse af Kim Klarsjov Jensen – Videlektion fra uge 40 
7 https://www.transparency.org/cpi2018#downloads 
8 ISA 240 A11, A	
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endvidere vigtigt, at revisoren får en forståelse for, hvordan den øverste ledelse har tilsyn med den 

daglige ledelse og hvilke handlinger den daglige ledelse udfører for at kunne identificere risici for 

besvigelser i virksomheden og forstå de interne kontroller, som den daglige ledelse har indført for at 

kunne opdage og forhindre udførelse af besvigelser. Ved den øverste ledelse er der tale om 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke nødvendigvis altid er i virksomheden, hvorimod den daglige 

ledelses opgave er at varetage ansvaret for den daglige drift i virksomheden og at varetage de 

interesser, bestyrelsesmedlemmer og den øverste direktion har9.  

5.4	-	Besvigelsestrekanten			
Besvigelsestrekanten nævnes i ISA 240, og for at der kan opstå en besvigelse, skal de tre elementer 

incitament/pres, mulighed samt retfærdiggørelse være til stede. Ved udførelse af besvigelse, er det 

generelt betroede personer med høje stillinger, som misbruger den tillid, som andre har over for 

dem. Disse personer har ofte et problem, som de ikke kan tale med omverdenen om, og det er 

generelt økonomiske problemer, da dette f.eks. kan skade den status, de har, og de søger derfor at 

løse det gennem besvigelser ved at misbruge den tillid, andre har til dem. 

5.4.1	-	Incitament/pres	
Dette element kategoriserer årsagen til, at vedkommende begår besvigelsen. Dette er i de fleste 

tilfælde økonomiske problemer, men kan også skyldes andre faktorer, såsom overforbrug af alkohol 

eller spillegæld. Set fra ledelsens synsvinkel kan det være et pres, hvis vedkommende ikke opnår de 

forventede resultater, der stilles til dem.   

5.4.2	-	Mulighed	
Selvom incitamentet/presset er til stede, skal man også have muligheden for at kunne begå 

besvigelse, hvilket også handler om, hvilken position man har i virksomheden. Dette kan både være 

medarbejdere, men også ledelsen. Mulighed handler også om, hvorvidt kontrolsystemet i 

virksomheden er svagt eller stærkt. Muligheden for at udføre en besvigelse vil oplagt være stor i en 

virksomhed, hvor kontrolsystemet er svagt, og omvendt hvis det er stærkt.  

5.4.3	-	Retfærdiggørelse	
Når incitamentet og muligheden er der, vil vedkommende søge at retfærdiggøre handlingen over for 

sig selv. Dette kan være ved at fortælle sig selv, at man ikke stjæler, men blot låner og selvfølgelig 

vil betale tilbage. Noget andet er, hvis man synes, ledelsen er uærlig og retfærdiggør det med at 

sige, at man har fortjent det, eller hvis man får for lidt i løn og derfor retfærdiggør det over for sig 

selv, at man fortjener det. Mens langt størstedelen forsøger at retfærdiggøre denne handling, vil der 
																																																								
9 Revision i praksis – Planlægning, udførelse, konklusion, Sudan Sumit, Samuelsen Martin, Parker Henrik, Davidsen Maria 
Christina, 1 udgave, 6 opslag 2018  
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også være nogen, som ikke føler sig uærlige og derfor ikke føler, at der er tale om en forkert 

handling og derfor ikke prøver at retfærdiggøre det over for sig selv. Det er derfor vigtigt, at alle tre 

elementer er til stede, før man kan udføre en besvigelse, ellers forekommer besvigelsen ikke10.  

5.5	-	Misbrug	af	aktiver	
Ved misbrug af aktiver er der tale om, at enten ledelsen selv eller medarbejderne i virksomheden 

uberettiget tilegner sig midler fra virksomheden. Dette tilfælde ses oftest at blive udført af 

medarbejderne, og hvor beløbene er uvæsentlige og små. Der kan endvidere ved misbrug af aktiver 

også være tale om sammensværgelse, hvor det oftest i disse tilfælde er sværere at opklare og lettere 

at misbruge aktiverne, da der er flere medarbejdere på tværs af afdelingerne med hver sin 

autorisation og som dermed har adgang til flere handlinger og muligheder11. De aktiver, som er let 

omsættelige, har størst sandsynlighed for at blive misbrugt og kan inddeles i forskellige kategorier, 

jf. ISA 240 A5. Der er flere kategorier end de, der nævnes: 

a) Skimming 

b) Besvigelse i forbindelse med udbetalinger fra kasseapparatet 

c) Privatbenyttelse 

d) Fiktive betalinger 

5.6	-	Regnskabsmanipulation	
Den anden form for besvigelse vedrører regnskabsmanipulation, som vil blive behandlet nærmere i 

dette afsnit. Regnskabsmanipulation indebærer, at ledelsen/direktøren tilsigtet oplyser fejlagtige 

informationer i regnskabet med henblik på at vildlede regnskabsbrugerne. Formålet med dette er at 

få regnskabet til at præstere bedre, end hvad der i realiteten er opnået og på den måde manipulere 

med regnskabsbrugernes opfattelse af virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne12. Der kan 

være flere måder at udføre dette på. Ledelsen kan tilsidesætte kontrollerne og jf. ISA 240 A3-A5 

manipulere med tallene for omsætning og omkostninger vedrørende de korrekte regnskabsår de 

bliver bogført i. En af årsagerne til dette kan være, hvis man er blevet ansat som direktør midt på 

året og derfor gerne vil overbevise de andre i virksomheden samt bestyrelsen om, at man har udført 

et rigtig godt arbejde og har fået tallene på bunden af regnskabsåret til at stige. Man kan derimod 

også vælge at udskyde omsætningen, og dette forekommer oftest i de tilfælde, hvor man begår 

skattesvindel for at betale mindre i skat. Andre tilfælde, hvor regnskabsmanipulation oftest udføres, 

																																																								
10 Principes of Fraud Examination 4 th Edition, Wels Joe. 
11 Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen, Bent Warming-
Rasmussen, 2 Udgave. 
12 Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen, Bent Warming-
Rasmussen, 2 Udgave.	
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er i forbindelse med en bonusordning i virksomheden. Dette vil tilskynde ledelsen til tilsigtede 

fejlinformationer for at kunne opnå det mål, der er blevet sat for vedkommende for at kunne få 

bonus. En anden faktor er også, at ledelsen har tendens til at overskønne på forskellige 

regnskabsposter, netop igen for at få det til at præstere bedre. Det mest almindelige er derfor at 

overskønne poster vedrørende aktiver og indtægter, samt undervurdering af poster vedrørende 

forpligtelser og omkostninger 13 . Ved regnskabsmanipulation fragår der ikke aktiver fra 

virksomheden sammenholdt med misbrug af aktiver. Ved regnskabsmanipulation fragår der 

indirekte en værdi. Misbrug af aktiver er noget, som oftest sker fra medarbejdernes side af, mens 

regnskabsmanipulation oftest sker fra ledelsens side, ved at tilsidesætte kontrollerne, hvorfor det er 

sværere for revisorer at opdage regnskabsmanipulation i de tilfælde, hvor de interne kontroller har 

været fejlfri. Der er flere former for regnskabsmanipulation, jf. ISA 240 A3-A5, end de der er 

oplistet nedenfor: 

a) Manipulation 

b) Forfalskning 

c) Bevidst anvende regnskabspraksis forkert  

d) Bogføring af fiktive tal og oplysninger 

e) Undladelse, fremskyndelse eller udskydelse ved indregning af regnskabsposter 

5.7	-	Ansvar	for	forebyggelse	og	opdagelse	af	besvigelser	
Det overordnede ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger både hos den øverste ledelse 

og virksomhedens ledelse. Det er vigtigt, at den øverste ledelse fører tilsyn med den daglige ledelse 

og sørger for, at den daglige ledelse har indført kontroller i virksomheden, som skal forebygge, at 

der bliver udført besvigelser i virksomheden, og som vil bidrage til at afskrække medarbejderne fra 

at begå besvigelser, idet sandsynligheden for at blive opdaget er stor, og konsekvensen ved dette er 

straf eller opsigelse. Dette resulterer også i, at der i virksomheden er god etik og moral, som 

primært er den øverste ledelses ansvarsområde. Det er endvidere også den øverste ledelses pligt at 

føre tilsyn med den daglige ledelse for at kontrollere, at vedkommende ikke tilsidesætter kontroller 

og derved manipulerer med tallene. Dette er især essentielt under regnskabsaflæggelsesprocessen 

for at undgå, at den daglige ledelses intention er at få regnskabet til at fremstå langt bedre, end hvad 

det faktisk er14.  

																																																								
13 Videolektion fra Besvigelse af Kim Klarsjov Jensen – Videlektion fra uge 40 
	
14 ISA 240 A4 
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5.8	-	Revisors	ansvar	
Revisorens ansvar vil i dette tilfælde være: "En revisor, der udfører en revision i overensstemmelse 

med ISA'erne, har ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl"15, og det er derfor 

revisors ansvar at sørge for dette ved at udføre revision i overensstemmelse med ISA og udføre de 

krævede handlinger for at undgå væsentlig fejlinformation. Dog kan revisor ikke blive gjort 

ansvarlig for besvigelser i virksomheden, da det er den øverste ledelse sammen med den daglige 

ledelse, som har ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser ved først og fremmest at have 

stærke interne kontroller og dernæst at have opbygget en virksomhed, hvor der ikke er mangel på 

etik og moral. Det betyder, at det er revisor, som sammen med den øverste og daglige ledelse skal 

samarbejde omkring dette emne og sammen undgå væsentlig fejlinformation alt efter, om det er fejl 

eller besvigelser. Dog er det stadig revisorens ansvar at være opmærksom på forhold i 

virksomheden og også blandt den øverste eller daglige ledelse, som kan indikere, at der er risiko for 

fejl som følge af besvigelser. Dette skyldes, at tendensen for at regnskabsmanipulation udføres af 

selskabsledelsen er stor, og at de tilsidesætter deres primære ansvar. Revisor har derfor ikke 

ansvaret for at opklare besvigelser samlet set, hvis det er mindre end væsentlighedsniveauet. Dette 

skyldes, at besvigelser i den revisionsfaglige betragtning udgør en regnskabsmæssig fejlkilde på 

linje med andre fejlkilder. Endvidere oplyses det også, at: "risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser er større end risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation som følge af utilsigtede fejl"16. Det skyldes, at der er flere faktorer, som gør, at det 

bliver sammenholdt. Forklaringerne er først og fremmest, at en revision udført i overensstemmelse 

med ISA kan have iboende begrænsninger, hvilket kan være ved foretagelsen af stikprøver eller 

skøn. Det kan også skyldes, at besvigelsen er udført på baggrund af en sammensværgelse, hvilket 

gør det mere komplekst for revisor at opdage, idet en sammensværgelse betyder, at det er flere 

personer i virksomheden, som samarbejder og tilsidesætter hver deres kontroller og på den måde 

skjuler besvigelsen. Endvidere er graden af besvigelsen også en udfordring, da man skal tage højde 

for, om det er første gang vedkommende udfører handlingen, eller om vedkommende er bekendt 

inden for området, altså hvor erfaren han/hun er17. Besvigelser er derfor noget, som kan have været 

til stede gennem en lang årrække, uden at det er blevet opdaget, hvilket oftest ses i besvigelsessager, 

hvor beløbet løber op i tocifrede millionbeløb, uden at det falder ind under væsentlighedsgrænsen. 

Endvidere er det også sværere for revisor at opdage en besvigelse, hvis den er udført fra ledelsens 
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16 ISA 240 A6	
17 ISA A5,6 og 7 
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position, da vedkommende har mulighed for at tilsidesætte kontrolprocedurerne18. På trods af dette 

har revisoren selvfølgelig sit ansvar og skal altid have professionel skepsis under udførelse af 

revisionen og har kommunikationspligt i tilfælde af mistanke om besvigelser, jf. ISA 240, A60. 

Hvis der er en mistanke om besvigelse, skal dette kommunikeres til det rette ledelsesniveau, mindst 

et niveau over den person, som mistænkes for at have udført besvigelsen. I tilfælde af at der er tale 

om en sammensværgelse, eller at den øverste ledelse har udført besvigelsen, og der er tale om et 

betydeligt beløb eller i øvrigt af særlig grov karakter, skal revisor informere hele ledelsen og oplyse 

forholdet i revisionsprotokollen. Hvis dette forhold ikke bliver relevant behandlet inden for 14 dage, 

skal revisor underrette SØIK omkring dette19.  

5.9	-	Mål	og	krav	i	ISA	240	
De overordnede mål for revisor er20: 

a) Identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af 

besvigelser 

b) At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser ved at udforme og gennemføre passende reaktioner 

og 

c) På passende vis at reagere på besvigelser eller mistanke herom, som er konstateret under 

revisionen.  

For at revisor kan opnå de ovenstående mål er det vigtigt, at der bliver udøvet professionel skepsis 

under hele revisionen. Dette betyder, at revisor skal tage højde for, at der kan forekomme væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser, uanset om den øverste og daglige ledelse giver udtryk for 

ærlighed og integritet. Selvom revisor tager udgangspunkt i revisionen fra forrige år, er det vigtigt, 

at revisor drøfter det med den øverste og daglige ledelse og er opmærksom på, at der er forhold, der 

kan ændre sig fra år til år, hvorfor der skal derfor foretages en ny risikovurdering hver gang. 

Revisor skal være professionel og bør derfor påse, at de udleverede bilag og dokumenter er ægte, 

medmindre der er opstået tvivl. Hvis dette er tilfældet, skal revisor under revisionen udføre 

yderligere undersøgelser med henblik på at afklare, om de udleverede dokumenter er falske. 

Endvidere er det også vigtigt, at revisor er opmærksom på de svar, vedkommende får fra den 

																																																								
18 Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen, Bent Warming-
Rasmussen, 2 Udgave 
19 https://danskelove.dk/revisorloven/22 
20 ISA A10	
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øverste og daglige ledelse, og såfremt det er inkonsistente svar, skal revisor undersøge det 

nærmere21. 

Inden revisionen udføres, er det vigtigt, at det i opgaveteamet bliver drøftet og vurderet, hvorvidt 

der er risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser i regnskabet. Det er endvidere 

her vigtigt, at hvert teammedlem kommer med en udmelding om deres ansvarsområde for 

revisionen og den ekspertise, de har inden for området og vurderer, om risikoen for besvigelse er 

høj. Endvidere er det vigtigt, at det her drøftes,  hvilke interne kontroller, der er, og hvis der er 

mistanke om, at medarbejdere eller ledelse har udført en besvigelse22.  

5.10	-	Risikovurderingshandlinger	og	tilknyttede	aktiviteter	
Ved udførelse af revisionen for den pågældende virksomhed er det vigtigt, at revisor udfører 

risikovurderingshandlinger for at forstå virksomheden og dens interne kontroller23. Revisor skal 

forespørge den daglige ledelse om risikoen for, at regnskabet kan indeholde en væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. Hvis der er en intern revisionsfunktion, er det vigtigt, at 

revisor også forespørger medarbejderne, om de har mistanke eller viden om faktiske besvigelser, 

der vil påvirke virksomheden. Det er derefter vigtigt, at revisor forespørger den øverste ledelse, 

hvordan der føres tilsyn med den daglige ledelse og dennes identifikation og reaktion på risiciene 

for besvigelser i virksomheden, samt om de interne kontroller, som den daglige ledelse har indført 

for at forebygge dette. Endvidere skal revisor foretage en walk-through for at kunne identificere de 

kontroller, der er, arten af dem og hyppigheden for, hvor tit disse kontroller testes Dette skal revisor 

bruge for at få en forståelse af virksomhedens kontrolmiljø og risiciene i virksomhedens omverden. 

Udover at forespørge den øverste og den daglige ledelse er det vigtigt, at revisor også forespørger 

medarbejderne i virksomheden, om de har en mistanke om risiko for besvigelser i virksomheden. 

Dette kan også være på ledelsesniveauet, da forespørgslen til den øverste og daglige ledelse kun vil 

komme med udmeldinger, som de har lyst til og måske derfor skjule det resterende24. 

Det er vigtigt, at revisor er opmærksom på de poster, hvor risikoen for besvigelser er høje, og dette 

er bl.a. indtægter. Revisor skal i denne regnskabspost vurdere, om der er en væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. De handlinger, revisor kan udføre, er at gennemgå 

salgstransaktionerne tæt på balancedagen, gennemgå salgsaftalen og se om salgsbetingelserne er 

opfyldt, og om virksomheden har ret til at indregne det som indtægt. Her er det især vigtigt at kigge 

på, om risikoen er overgået til anden part, inden man kan indregne det som indtægt, hvorfor det 
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22 ISA 240 A15 
23 ISA 315 
24 ISA 240 16-33	
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også er vigtigt at identificere, hvilken leveringsmetode der er valgt, da det er forskelligt fra metode 

til metode, hvornår risikoen overgår til anden part. Det er endvidere også vigtigt, at revisor 

foretager en cut-off test for at se, om indtægterne er indregnet i det rigtige regnskabsår, især ved 

slutningen af året. Noget andet revisor også kan gøre, er at sende saldobekræftelser ud til kunderne 

for at få bekræftet, at betingelserne for salget ifølge salgsaftalen er opnået og derved sikre, at der 

ikke er udsendt kreditnota vedrørende salget efter balancedagen.  

5.11	-	Handlinger	til	imødegåelse	af	risici	for	ledelsens	tilsidesættelse	af	kontroller	
Det er ikke usædvanligt, at ledelsen tilsidesætter kontrollerne i virksomheden for at kunne udføre en 

besvigelse. Årsagen til dette er, at det er ledelsen, som udarbejder regnskabet og er den øverste 

beslutningstager i virksomheden, og derfor sammenlignet med de almindelige medarbejdere har 

større mulighed for at tilsidesætte kontroller, som skal afdække fejl i regnskabet og ikke blive 

opdaget. Risikoen for, at ledelsen tilsidesætter sine kontroller, varierer fra virksomhed til 

virksomhed, og det skal derfor antages, at den altid vil være til stede i et eller andet omfang, hvorfor 

det er vigtigt, at revisor udfører nogle bestemte handlinger for at afdække denne risiko. 

Revisionshandlingerne, revisor kan udføre, er at kigge på de efterposteringer, der er lavet og forstå, 

hvorfor de er lavet. Det er herunder vigtigt, at revisor forespørger de personer, der er involveret i 

denne postering for at identificere, om de har været involveret i det, eller om det er noget ledelsen 

selv har besluttet og gjort25.  

 

Revisor skal kunne forstå de procedurer og de interne kontroller, der har været ved 

regnskabsudarbejdelsen. Regnskabsmanipulation bliver oftest udført af personer, som normalt ikke 

foretager posteringer på den konto, hvorfor det er vigtigt for revisor at forså kontrollen for 

efterposteringen og at involvere de medarbejdere, som normalt sidder med den bestemte konto og 

sikre, at det ikke er ledelsen, der har bogført eller manipuleret med tallene ved 

regnskabsafslutningen. Det er vigtigt, at man ved regnskabsudarbejdelsen får en forståelse for 

kontrollerne og de konti, der er i virksomheden, da der oftest er tendens til, at man har en konto, 

hvor alle skjulte posteringer bliver bogført for at kunne afdække den regnskabsmanipulation, som 

ledelsen har udført26. Et andet område, hvor ledelsen også har tendens til at manipulere med 

regnskabet, er navnlig når der foretages skøn på forskellige regnskabsposter. Det er vigtigt, at det 

her vurderes, om ledelsen har været neutral ved foretagelsen af skønnet. En handling, revisor kan 

foretage, er at se på, om der har været noget de tidligere år, som vedrører den samme regnskabspost 
																																																								
25 ISA 240 A31-33 
26 Revisors opklaring af besvigelser – Læren af praksis, Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen, Bent Warming-
Rasmussen, 2 Udgave 
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og på den måde sammenligne og se, om det skøn, der er foretaget, er rimeligt og neutralt, eller om 

ledelsen ønsker at manipulere med tallene via dette skøn, som er foretaget. 

Endnu et område, hvor ledelsen kan tilsidesætte sine kontroller, vil være at se på, om der er 

transaktioner, som ligger uden for virksomhedens normale drift. Det er her vigtigt at være 

opmærksom på transaktionens størrelse, hyppigheden og beløbet samt at se, om nogle af 

transaktionerne vedrører nærtstående parter27.  

5.12	-	Vurdering	af	revisionsbevis	
Ved afslutningen af revisionen skal revisor vurdere, om de revisionshandlinger, der er udført, og det 

revisionsbevis, der er opnået, er tilpas for de risici, der er vurderet på revisionsmålsniveau. Hvis der 

er indikationer for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, som ikke er blevet afdækket 

af revisionshandlinger, skal revisor foretage yderligere revisionshandlinger for at kunne forstå 

virksomheden som helhed og for at kunne opnå revisionsbevis, som afdækker de risici, der er 

identificeret. I tilfælde af, at revisor ved regnskabsafslutningen udfører analytiske handlinger, og 

der er væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, skal revisor foretage en vurdering af 

den/de risici, der er fundet, og er den daglige ledelse involveret i dette, skal revisor foretage en 

revurdering af risiciene og undersøge, om der eventuelt kan være tale om en sammensværgelse 

blandt ledelsen, medarbejderne og tredjepart. Revisor skal herefter overveje, om det skal 

rapporteres til den daglige ledelse, øverste ledelse og offentlige instanser, og om revisor skal 

fratræde og ikke er i stand til at fortsætte opgaven28. Det er derfor vigtigt at revisor afslutningsvist 

ved revision har en samlet oversigt over de revisionsbeviser, der er opnået, og om der er en 

sammenhæng med revisors viden om virksomheden og dernæst udtrykke, om regnskabet giver et 

retvisende billede29.  

5.13	-	Revisor	er	ikke	i	stand	til	at	fortsætte	opgaven	
I de tilfælde, hvor revisor identificerer en væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, der er 

begået af en ledelse, og får en bekræftelse på dette, vil det give overvejelser, om revisor kan 

fortsætte eller skal fratræde opgaven30. Hvis man ser på revisorlovens § 22, fremgår det ikke 

direkte, at revisor skal fratræde opgaven, men derimod fuldføre det og forblive offentlighedens 

tillidsrepræsentant for at undgå, at den næste revisor skal sidde med de samme udfordringer31. Det 

vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at revisor fuldfører opgaven, lever op til de krav, der er i 
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31 https://danskelove.dk/revisorloven/22 
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erklæringsbekendtgørelsen, revisorloven og hvidvaskloven og afslutningsvis afgiver sin 

revisionspåtegning. Det er dog vigtigt, at når revisor efter denne proces vælger at fratræde, og det 

skyldes, at ledelsen har begået økonomisk kriminalitet, oplyser dette til den øverste ledelse, skal 

revisor derefter også underrette SØIK omkring sin fratrædelse32.  

5.14	-	Skriftlige	udtalelse	fra	den	øverste	og	daglige	ledelse	
Det er vigtigt, at revisor får en skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse, og hvis det er relevant, 

også fra den øverste ledelse, omkring deres ansvar for at udforme og implementere interne 

kontroller for at forebygge og opdage besvigelser. De skal endvidere også tilkendegive, at de har 

givet al den nødvendige information til revisoren vedrørende ledelsens vurdering af, om regnskabet 

kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser. Den daglige ledelse skal også tilkendegive 

at have givet revisor oplysninger omkring mistanke om besvigelser udført fra medarbejdere eller 

den daglige ledelse i virksomheden, samt om der har været besvigelser i virksomheden førhen33. 

Formålet med at indhente denne skriftlige udtalelse fra ledelsen er, at ledelsen således erkender 

deres ansvar for udarbejdelse af regnskabet. Denne skriftlige udtalelse er revisors forsvar i tilfælde 

af, at der bliver opdaget besvigelser i en sag, og vedkommende bliver indblandet i en retssag34.   

5.15	-	Kommunikation	med	den	daglige	og	øverste	ledelse	samt	til	myndigheder	
Hvis revisor identificerer en væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller har fået 

kendskab til at der foreligger en besvigelse, er det vigtigt, at dette bliver informeret til rette niveau i 

den daglige ledelse. Det er dog ikke den daglige ledelse i hvert tilfælde, og det er derfor revisor, der 

skal vurdere, hvem det skal informeres til, men generelt er udgangspunktet, at det er mindst et 

niveau højere end de personer, som har begået besvigelsen. Hvis besvigelsen bliver udført af en 

medarbejder, vil det blive rapporteret til den daglige ledelse via et management letter. I tilfælde af, 

at det er den daglige ledelse, som har udført besvigelsen, skal det underrettes til den øverste ledelse 

via en rapporteringsprotokol..  Heraf vil man i samarbejde med den øverste ledelse diskutere den 

tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger for at kunne afslutte revisionen. Revisor 

kan vælge at anvende ISA 260 som en hjælp til at vælge, hvilken kommunikationsform som vil 

være mest hensigtsmæssigt at anvende. Da besvigelser er et vigtigt emne i selve revisionen og 

virksomheden, er det vigtigt, at revisor bevarer sin professionalitet og vælger 

kommunikationsformen med omhu. Hvis revisor konstaterer eller har mistanke om besvigelse, er 

																																																								
32 ISA 240 A38, C 
33 ISA 240 A39 
34 Revision i praksis – Planlægning, udførelse, konklusion, Sudan Sumit, Samuelsen Martin, Parker Henrik, Davidsen Maria 
Christina, 1 udgave, 6 opslag 2018	
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det vigtigt, efter det er blevet underrettet til den daglige, og hvis nødvendigt tillige øverste ledelse, 

at det vurderes, om det skal underrettes til myndighederne også35.  

5.16	-	Dokumentation	
Efter endt revision af virksomheden har revisor identificeret de risici, virksomheden står overfor, 

om der er væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, om det indsamlede revisionsbevis er 

egnet, og om de udførte revisionshandlinger dækker de identificerede risici. Revisor skal dernæst 

drage en konklusion om, hvorvidt forståelse og kendskab af kunden afspejles af det revisionsbevis, 

der er indsamlet, og om det giver mening og er egnet som revisionsbevis. Inden revisor og 

opgaveteamet påbegyndte revisionen af kunden har de internt drøftet de risici, de mener, der er ved 

de forskellige regnskabsposter, samt de regnskabsposter hvor der er risiko for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. Man skal ligeledes vurdere de interne kontroller, der er for 

at forebygge dette, samt de revisionshandlinger, der skal udføres for at kunne få egnet 

revisionsbevis. Alt dette skal revisor medtage i revisionsdokumentationen. I tilfælde af, at revisor er 

blevet bekendt med eller har fået mistanke om væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, 

skal dette dokumenteres i revisionsdokumentationen, hvis det er blevet kommunikeret til den 

daglige og øverste ledelse, samt de handlinger, der er blevet drøftet for at kunne afslutte 

revisionen36.  

 

6.	Revisornævnets	syn	på	revisors	ansvar		
Når en besvigelsessag opdages i en virksomhed, og interessenterne har lidt et tab, kan revisor ifalde 

erstatningsansvar. Hvis en erstatningssag oprettes, indsender interessenterne en klage til 

Revisornævnet, og det er her, Revisornævnet vurderer, om revisor har overholdt god revisorskik. I 

dette afsnit vil der blive redegjort for, de forskellige former for ansvar, der kan blive pålagt revisor. 

Endvidere vil vi redegøre for, hvilken sammenhæng det har i forhold til opdagelse af besvigelser i 

en virksomhed.  

6.1	-	Revisornævnets	rolle		
Revisornævnet behandler klager over en statsautoriseret eller registreret revisor, der ved udførelsen 

af sit arbejde har tilsidesat de pligter, som deres stilling medfører. Nævnet kan tildele revisoren eller 

revisorvirksomheden en bøde, advarsel eller begrænse en revisors adgang til at udøve lovpligtig 

revision eller frakende retten til at være optaget i revisorregistret. Revisornævnet består af en 
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formand og en eller flere næstformænd, hvoraf mindst et medlem skal være landsdommer. Nævnet 

består derudover af mindst 16 andre medlemmer, hvoraf fem skal være statsautoriserede revisorer, 

tre skal være registrerede revisorer, og otte skal være repræsentanter for regnskabsbrugerne. Blandt 

regnskabsbrugerne skal mindst to medlemmer have ledelseserfaring fra en virksomhed af interesse 

for offentligheden, hvor den ene skal have erfaring fra en finansiel virksomhed og den anden fra en 

ikke-finansiel virksomhed. Klagen skal indgives skriftligt til Revisornævnet, hvorefter 

Revisornævnet forelægger klagen for den indklagede, med opfordring til at udtale sig skriftligt 

inden en nærmere fastsat frist. Det er formanden, der tilrettelægger Revisornævnets arbejde, 

herunder arbejdet i sekretariatet, samt fra sag til sag afgør, hvor mange medlemmer, der skal deltage 

i en sags behandling. Formanden kan ligeledes vælge at afvise en klage, hvis klagen ikke har 

tilstrækkelig retlig interesse, eller hvis klagen er grundløs. Revisornævnets afgørelser træffes ved 

almindeligt stemmeflertal, og afgørelsen bliver offentliggjort, jf. bekendtgørelse om revisornævnet 

§18.  

6.2	-	Revisors	ansvar		
Når revisorer ikke overholder deres ansvar og ikke udfører deres arbejde på en rimelig og forsvarlig 

måde, kan revisor ifalde tre forskellige former for sanktioner; strafansvar, erstatningsansvar og 

disciplinæransvar.  

Strafansvar forudsætter, at der er overtrådt et specifikt beskrevet gerningsindhold, som er fastsat 

ved lov. Hvorvidt der forligger en forbrydelse afhænger af, hvad der står i loven, og bliver pålagt af 

domstolene efter de regler, der findes i retsplejeloven vedrørende straffesager.  Overtrædelsen skal 

være sket med fornøden tilegnelse, dvs. der enten skal være tale om simpel uagtsomhed, grov 

uagtsomhed eller forsæt, før der kan straffes. Hvis overtrædelsen er af grov karakter, kan revisor 

idømmes fængselsstraf i mere end 4 måneder, og det gælder også når revisor har forsøgt at realisere 

forbrydelsen, og ikke kun når forbrydelsen er fuldbyrdet. Revisor kan ifalde strafansvar for 

erklæringer, og det gælder ikke kun erklæringer med sikkerhed, men også andre typer af 

erklæringer. I 1953 var det ikke revisors ansvar at revidere regnskabet i forhold til besvigelser, idet 

det ikke var hovedformålet at afsløre besvigelser og andre uregelmæssigheder. Dette ville medfører, 

et uoverkommeligt arbejde og uoverkommelige omkostninger. Det var kun hvis revisor stødte ind 

på forhold der vækkede hans mistanke for besvigelser, satte man en udvidet undersøgelse i gang. 

Men i 1996 ændrede dette sig, og i dag fremgår det af Erklærings bekendtgørelsen § 7 stk. 2 

"Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af 

regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig". Der 
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skal særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, revisor er blevet bekendt med under sit 

arbejde, som medlemmerne af ledelsen kan ifalde erstatningsansvar eller strafansvar for.  

Undlader revisor at give supplerende oplysning på besvigelsesforholdet, kan revisor selv risikere at 

ifalde bødestraf, jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 20.    

 

Erstatningsansvar forudsætter, at der er handlet culpøst, og at der er lidt et tab. Vurderingen af, om 

der er handlet culpøst, er konkret og i nogle tilfælde en skønsmæssig vurdering. Her opererer man 

med begrebet bonus pater, som betyder, hvorledes en fornuftig og god revisor ville havde handlet i 

den tilsvarende situation. Revisorer, der ikke udfører deres arbejde på en rimelig og forsvarlig 

måde, kan blive erstatningsansvarlige, såfremt nogen derved lider tab. I medfør af selskabslovens § 

361, stk. 2 jf. stk. 1, er revisor erstatningspligtig, hvis de under udførelsen af deres hverv forsætligt 

eller uagtsomt har voldt selskabet skade. Hertil følger det af selskabslovens § 361 stk. 3, at når et 

revisionsselskab er valgt til revisor, er både revisionsselskabet og den revisor, som revisionen er 

overdraget til, erstatningsansvarlige. Pålæggelse af erstatningsansvar henhører under de almindelige 

domstole. Revisorloven indeholder i sig selv ikke udtrykkelige erstatningsregler, men revisorlovens 

beskrivelser af revisorernes stilling, herunder deres uafhængighed i forhold til klienten samt deres 

rettigheder og pligter, har i sig selv betydning for erstatningsansvaret. Revisor skal udføre sit 

arbejde ud fra god revisorskik for ikke at ifalde erstatningsansvar, og god revisorskik indebærer, en 

revisor, der reviderer et selskabs årsregnskab, skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som 

generalforsamlingen stiller, for så vidt de ikke strider mod lov, mod selskabets vedtægter eller mod 

god revisorskik. Dernæst skal revisor udføre sit arbejde efter god revisorskik, som ifølge 

revisorlovens § 16 indebærer, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udføre 

opgaverne i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder udvise den nøjagtighed og 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader, samt udvise god regnskabsskik, god revisoretik, 

god rådgivningsskik og god it-skik. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionelle 

kompetencer og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. 

   

Det klassiske ansvarsspørgsmål er, om revisor er ansvarlig for besvigelser begået af ansatte hos 

klienten. Udgangspunktet efter ISA 240 er, at muligheden for, at der kan forekomme besvigelser, 

må fastholdes i revisors bevidsthed i forbindelse med planlægningen af revisionen. Revisor skal 

foretage specifikke revisionshandlinger for at vurdere, om ledelsen har tilsidesat nogle interne 

kontroller eller procedurer. Revisor skal derfor vurdere, om der er tilstrækkelige procedurer til 
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identifikation af risikoen for besvigelser, herunder om den anvendte regnskabspraksis giver 

anledning til risiko for besvigelser. Hvis der er høj risiko for besvigelser, skal revisionen 

tilrettelægges efter disse forudsætninger. Hvis dette undlades, vil det være i strid med god 

revisorskik, og det vil medføre et muligt erstatningsansvar. Har revisor mistanke om besvigelser 

eller konstateres disse, skal revisor rapportere forholdet, og hvis der er tale om besvigelser begået af 

de ansatte, skal revisor rapportere til ledelsen. Disciplinæransvaret forudsætter ganske vist at der 

findes en særlig lovhjemmel, men reelt er der tale om en sanktion, der er baseret på et skøn. 

Revisorer udfører sjældent hele revisionsarbejdet selv, men betjener sig af medarbejdere, hvilket 

betyder, at revisor skal føre tilstrækkeligt tilsyn med sine medarbejderes udførelse af 

revisionsarbejdet. Konstateres der andre forsømmelser eller direkte fejl, som kan blive pålagt 

revisor, fører dette til, at revisor kan ifalde disciplinæransvar. Revisors ansvar ved tilrettelæggelsen 

af arbejdet omfatter jf. Revisorloven § 16 stk. 4: Revisor skal under udførelse af opgaver efter § 1, 

stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu. Hvis revisor ikke er uafhængig ved 

udførelsen af opgaverne, jf. § 24, skal dette oplyses i erklæringen.   

6.3	-	Gennemgang	af	konkrete	sager	fra	Revisornævnet	
Der vil her udelukkende blive taget udgangspunkt i to klager, nemlig sagerne 23/2010 og 47/2004. I 

sag 23/2010 frifindes revisorer, og i sag 47/2004 får revisor en bøde. Grunden til denne udvælgelse 

er at vise, hvad Revisornævnet ligger vægt på i forhold til revisors syn på besvigelser37. Herunder 

har vi også gennemført et interview med Sten Lauritzen, og spørgsmålene til interviewet har vi 

vedhæftet i bilag 1. Disse spørgsmål er stillet for at komme tættere på Revisornævnets syn på 

revisors ansvar i forhold til opdagelse af besvigelser, og vi vil senere i opgaven bruge det i analysen 

i forhold til den klage, som Revisornævnet har indgivet mod Deloitte.  

6.3.1	-	Sag	23/2010	
Sagen omhandler revisors overholdelse af god revisorskik, hvor bestyrelsesformanden har indbragt 

de to revisorer, der reviderede regnskabet, for Revisornævnet. Direktøren og en medaktionær i 

virksomheden har begået groft underslæb og har slettet det meste af selskabets aktiver. Klageren, 

som var bestyrelsesformanden, mente, at dette forhold burde havde været opdaget af revisorerne.   

6.3.1.1	-	Klagen	
Bestyrelsesformanden har formuleret sin klage ved at skrive, at selskabets anke primært bygger på, 

at revisorerne har været med til at svække selskabets muligheder for at forfølge økonomisk 

kriminalitet og hermed været med til at forsinke, at selskabet har kunnet indlede politimæssig 

																																																								
37 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf  
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efterforskning af dette i indtil mindst 6 måneder. Bestyrelsen mente også, at revisorerne ikke har 

opfyldt deres forpligtelser som revisor, da denne økonomiske kriminalitet har kunne udvikle sig så 

drastisk i perioden fra juni 2009 til november 200938.  

 

Indklagede har præciseret klagen i fire klagepunkter, således:  

1. Manglende agtpågivenhed i forbindelse med revision af årsrapporten 2008 vedrørende  

afdækning af besvigelsesrisiko.  

2. Manglende agtpågivenhed i forbindelse med assistance med bogføring for en delperiode af  

2009, herunder udlevering af bogføringsmateriale.  

3. Manglende aftalegrundlag vedrørende udført arbejde. 

4. Passivitet i relation til efterforskning vedrørende besvarelse af rejste spørgsmål. 

 

Parternes	bemærkninger:	
Klager (bestyrelsesformanden): Indledningsvist har klageren oplyst, at selskabet samlet risikerer 

et tab til ca. 3 mio. kr.  

 

Ad klagepunkt 1: Klager har gjort gældende, at de indklagede har et skærpet ansvar, når der er 

konstateret besvigelser i forbindelse med et årsregnskab, som de indklagede har påtegnet. Der er i 

den konkrete sag konstateret svigagtige handlemåder fra selskabets daværende direktør og 

samarbejdspartner, hvilket de indklagede ikke har stillet spørgsmål til. De indklagede burde ud fra 

en meget stor honorarudbetaling til direktøren, manglende bilag blandt andet vedrørende selskabets 

debitorer, kreditorbilag vedrørende væsentlige samarbejdspartner, alle bilag fra august måned og 

grundbilag for momsindberetning, være blevet opmærksom på uregelmæssighederne39.  

 

Ad klagepunkt 2: Klager har ikke kunne finde dokumentation for udført revision, herunder 

fakturaer eller egentlige aftaledokumenter mellem selskabet og revisors virksomhed. Der er alene 

uspecificerede regninger på ekstremt store beløb. Klager har anført, at de indklagede har udvist 

passivitet, idet de indklagede ikke har været med til at revidere for besvigelsesforholdene, samt at 

de indklagede har afbrudt samarbejdet, selv om de havde fået betalt hele honorarkravet.  

 

																																																								
38 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf  
39 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf		
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De indklagede (revisorerne): Revisorerne har indledningsvist anført, at klagen fremstår uklar og 

upræcis, herunder hvilke uregelmæssigheder der er tale om, og hvornår de anførte 

uregelmæssigheder skulle have fundet sted, og hvilken periode det manglende materiale vedrører. 

Endvidere mener revisorerne, at klagepunkt to og fire ikke vedrører erklæringsarbejde, men 

rådgivningsarbejde, hvorfor disse klagepunkter bør afvises.  

 

Ad klagepunkt 1: De indklagede har gjort gældende, at det med udgangspunkt i revisionsaftalen må 

lægges til grund, at revisionen af årsrapporten 2008 er udført i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. De har ved planlægningen af revisionen foretaget overvejelser om mulige indikationer 

for besvigelser, herunder usædvanlige transaktioner, hvilket ikke blev fundet. Bestyrelsesformanden 

har ikke givet udtryk for risiko for besvigelser, og indklagede har under revisionen i øvrigt ikke 

identificeret forhold, der indikerer besvigelser. På baggrund heraf blev revisionen afsluttet i 2009 

uden nogen form for indikationer på besvigelser, og revisionen af årsrapporten 2008 er således 

udført i overensstemmelse med god revisorskik.  

 

Ad klagepunkt 2: De indklagede har vedrørende bogføringsassistancen for 2009 oplyst, at man i 

august 2009 modtog en henvendelse om assistance med bogføringen for 2009. Der er derfor ikke 

foretaget revision eller erklæring for denne periode, hvorfor denne del af klagen afvises. De 

indklagede har vedrørende mistanken om strafbar forhold begået af selskabets tidligere direktør 

oplyst, at de indklagede sent i efteråret 2009 fik at vide, at anpartsselskabets tidligere direktør var 

mistænkt for underslæb. De indklagede har vedrørende sin fratrædelse som revisor oplyst, at det 

skete, fordi der mellem klager og indklagede var opstået et mistillidsforhold, hvorfor indklagede 

ikke kunne fortsætte som revisor, og dette er blevet meddelt såvel mundtligt som skriftligt40.  

6.3.1.2	-	Revisornævnets	begrundelse	og	afgørelse		
Ad klagepunkt 1: Revisornævnet vurderer, at indklagede under sit arbejde i planlægningsfasen 

søgte at afdække besvigelsesrisikoen. Endvidere var de informationer, som de indklagede modtog 

fra ledelsen af afvisende karakter. Revisornævnet lægger også vægt på, at klager ikke har bevist, at 

andre begivenheder, udover oplysninger modtaget fra ledelsen, i tilstrækkelig grad burde havde 

gjort, at indklagede opdagede besvigelsen. Derudover er der risiko for, at væsentlige fejl eller 

besvigelser ikke opdages, også selvom revisionen er planlagt og udført efter revisionsstandarderne. 

Derfor er det ikke ensbetydende med, at selvom der efterfølgende findes besvigelser, at revisionen 

																																																								
40 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf  
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ikke er udført efter god revisionsskik. Revisornævnet vælger således at frifinde indklagede på dette 

klagepunkt.  

 

Ad klagepunkt 2: Revisornævnet lægger til grund, at aftalegrundlaget fremgår i tilstrækkelig grad af 

skrivelsen af 15. september 2008. Derfor frifindes indklagede for dette klagepunkt.  

Revisornævnet har ikke fundet bevis på, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik, 

herunder i forbindelse med bilag eller i forbindelse med sin fratrædelse41.  

6.3.1.3	-Analyse	af	sag	23/2010	
Ifølge klagen, som bestyrelsesmanden har udarbejdet, var der ikke nogen beviser på, at revisor 

burde havde opdaget besvigelserne, der foregik i virksomheden. Revisorerne bliver derfor blot 

anklaget uden noget konkret indhold. Revisornævnet starter ud med at sige, at revisor har diskuteret 

med ledelsen om besvigelser i planlægningsfasen, hvilket er i overensstemmelse med 

revisionsstandarderne. Revisornævnet mener ligeledes, at revisor har overholdt god revisorskik, da 

der lægges særligt vægt på at, revisor skal overholde god revisorskik. Da Revisornævnet slår fast, at 

besvigelser i en virksomhed ikke er ensbetydende med, at revisor ikke har udført arbejdet i 

overensstemmelse med god revisorskik. Desuden har klageren ikke nogen dokumentation for, at 

revisorerne ikke har udført arbejdet i overensstemmelse med god revisorskik, og revisorerne bliver i 

sagen frifundet.   

6.3.2	-	Sag	47-2004	
Sagen omhandler klageren K, som har indklaget revisor R for mulig overtrædelse af god 

revisorskik, da en kasserer har foretaget besvigelser for 2.934.409 kr. i de kirkelige kasser.  

6.3.2.1	-	Klagen		
Klagepunkterne fremgår ikke konkret af klagen, men klageren er utilfreds med revisors arbejde med 

hensyn til eftersyn af kasse og beholdning mindst en gang om året. Kassereren har derfor formået at 

forfalske kontoudtog, og kassereren sendte disse til den indklagede i forbindelse med revision af 

bogføringen. Revisor/indklagede indhentede ikke de originale opgørelser fra banken, hvorfor 

forholdet ikke blev opdaget før i 2002 via klagerens pengeinstitut. Tabet udgjorde 2.967.067,29 kr., 

som kassereren blev dømt til at betale, men kassereren har ingen betalingsevne. Den indklagede har 

kun været på besøg i virksomheden en gang mellem årene 1997-200142.   

 

Parternes	bemærkninger		
																																																								
41 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/23-2010.pdf  
42 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/47-2004-R-08-september-2005.pdf 
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Indklagede: Indklagede har oplyst, at han løbende gennem årene har set kontoudtog fra banken, og 

at det ikke har givet anledning til bemærkninger eller vækket mistanke om forfalskninger.  

Indklagede har videre oplyst, at klager ved ansættelse af kassereren var blevet ”advaret” af den 

tidligere kasserer, idet man skulle ”passe på”, hvis man antog hende. Denne oplysning var aldrig 

tilgået indklagede. Indklagede hævder, at hvis klager havde orienteret herom, ville han have 

anmodet om udvidet kritisk revision. Det er indklagedes opfattelse, at revisionen ikke skal omfatte 

undersøgelser med henblik på besvigelser, hvilket han har anført i revisionsprotokollaterne.    

 

Klager: Klager har ikke yderligere kommentarer end sin henvisning til responsumudvalget. Klager 

nævner desuden, at indklagede ikke tilrettelagde sin revision på en sådan måde, at det kunne 

konstateres, at de pågældende kontoudtog var forfalsket. Ligeledes foretog indklagede ikke 

afstemning af kontoudtogene med kontoførende pengeinstitut. 

6.3.2.2	-	Revisornævnets	begrundelse	og	afgørelse	
Den indklagede var bekendt med den svage forretningsgang, hvor kassereren både havde kasse- og 

bogføringsfunktioner og foretog sin kontrol på grundlag af kopier af kontoudtog uden at rette 

henvendelse til det kontoførende pengeinstitut eller ved afstemning af ajourført originalmateriale. 

Indklagede findes herved at have tilrettelagt sin revision i strid med god revisionsskik. 

Revisornævnet med at give den indklagede en bøde på 75.000 kr. Bøden pålægges, da revisor har 

udvist en mangel på grundlæggende forståelse for revisors opgave43.   

6.3.2.3	-	Analyse	af	sag	47-2004-R	
I denne sag er klageren utilfreds med revisors arbejde, da klageren mener, at revisor burde have 

opdaget de besvigelser, der er foretaget af kassereren. Besvigelserne, der blev foretaget, var 

forfalskning af kontoudtog og opgørelse fra banken, hvor kassereren formåede at stjæle 

2.967.067,29 kr. Klagerne mente, at revisor burde havde opdaget forfalskningerne, som kassereren 

havde gang i. Dette havde revisor også opdaget, hvis revisor havde indhentet ekstern bekræftelse fra 

banken, da eksternt revisionsbevis fungerer som et stærkt revisionsbevis, som revisor kan indhente. 

Revisor har i denne sag ikke anvendt ISA 505 om ekstern bekræftelse og har derfor undladt en 

vigtig revisionshandling, og revisor foretager heller ikke nogen kompenserende handling. Revisor 

burde have indset, at forretningsgangene var svage, og her burde revisor have foreslået 

funktionsadskillelse. Revisor blev pålagt en bøde på 75.000 kr. i og med, at revisor ikke overholdt 

god revisionsskik.  
																																																								
43 https://rn.naevneneshus.dk/media/documents/47-2004-R-08-september-2005.pdf	
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7. Tidslinje over OW Bunker sagen 
 

 

	

7.1	-	Virksomhedsmodellen	I	OW	Bunker	
OW Bunker var et dansk aktieselskab, som havde hovedsæde i Nørresundby og blev stiftet tilbage i 

1950'erne. De beskæftigede sig primært med distribution, køb og salg af brændstof til skibe og 

diverse servicemarginydelser. OW Bunker opererede på flere forskellige markeder og havde mere 

end 600 medarbejdere. I år 2007 blev Wrist Group og OW Bunker overtaget af kapitalfonden Altor. 

Selskabet var i år 2014 den førende virksomhed inden for køb og salg af skibsbrændstof, og de 

havde kunder i mere end 134 lande og 38 kontorer i 29 lande44.  

7.2	-	Vellykket	exit	
Jim Pedersen bliver beskrevet af sine kollegaer omkring hans ledelsesstil tilbage i de år, hvor Jim 

Pedersen blev ansat som administrerende direktør. Jim Pedersen startede i Wrist Group tilbage i år 

1997 som administrerende direktør. Jens Maul som var en medarbejder i Wrist Group dengang, 

oplyste følgende om Jim Pedersen: "Jim er interessant, for privat er han et utrolig sødt menneske 

virkelig en rar person, men som leder – puha, der er han virkelig slem. Jeg kan som sagt virkelig 

godt lide ham privat, men som chef er han anderledes. Han formår ikke at motivere folk; han 

bruger kun trusler og frygt. Da Jim bliver administrerende direktør, formår han at gøre sig selv 

ekstremt upopulær. De forskellige ledere hader ham, for han stiller et hav af spørgsmål hele tiden. 

Han ringer rundt til cheferne klokken halv ni om morgenen, og så har de bare at være der. Han er 

																																																								
44 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag.  
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et kontrolmenneske uden lige. Men det giver penge, indtjeningen begynder at stige. Så som firma og 

for ejerne har det været en succes” Dette gjorde ikke Jim til en dårlig leder. Dette gjorde tværtimod 

Jim til en god leder, da virksomheden fik succes af det oplyser Jens. Han var en hård leder, der 

gerne ville have, at den daglige ledelse lavede noget i stedet for at sidde og ingenting foretage sig. 

Dette gjorde også, at han var mere opmærksom på virksomheden og de interne kontroller. Den 

daglige ledelse havde derfor ikke mulighed for at manipulere med regnskabet eller misbruge 

virksomhedens aktiver. I år 2001 ansatte Jim Pedersen sin ven Kenneth Rosenmeyer, som har 

ansvaret for Risk Management-afdelingen. Han har arbejdet med risikostyring af oliehandel siden 

1989 og er derfor ekspert i at handle med olie. Kenneth Rosenmeyer beskrev sit job således: "Jeg 

køber af leverandøren og sælger først senere til kunden. Indimellem har jeg hele klaviaturet af 

derivater, optioner, put-optioner og andre metoder til at optimere og tjene penge". Kenneth Meyer 

formåede i år 2002 at sikre selskabet en stor indtjening på baggrund af oliespekulationer, og 

herefter formåede selskabet at vokse på globalt plan.  

 

I år 2004 formåede OW Bunker igen at levere en stigende omsætning, og selskabet voksede til, at 

de nu kunne aflægge regnskabet i både dollar og kroner. Det er primært Kenneth Rosenmeyer, som 

står bag den globale vækst, men han følte, at Jim manglede at anerkende ham. I år 2005 indtrådte 

Jim Pedersen i bestyrelsen. Jens Maul udtalte, at: "Det underlige er, at til trods for at Kenneth 

Rosenmeyer har hentet store indtægter hjem til OW Bunker, har Jim Pedersen altid behandlet ham 

ekstremt dårligt. Det undrer mig. Jim ville bare have mere. Altid. Jim kunne sagtens finde på at 

ringe sent om aftenen til Kenneth eller i weekenden, selvom oliemarkedet var lukket, for at tjekke 

ham. Han pressede ham virkelig meget". At Jim tjekkede op med Kenneth også i weekender, og 

selvom oliemarkedet var lukket, kan skyldes mange ting. Blandt andet fordi der er en stor risiko 

forbundet med oliespekulation, og Jim ikke kunne vide, om Kenneth havde egen interesse i 

spekulationerne og derfor ville spekulere med højere priser for at få en højere bonus. Det er derfor 

oplagt, at man som øverste ledelse fører tilsyn med de risikofyldte områder, specielt fordi en stor 

del af omsætningen afhang af det. Eftersom de også var venner, var det mere oplagt at have kontakt 

i weekenderne.  Kenneth Rosenmeyer oplyste endvidere, at: "I 2005 giver OW Bunker indtryk af, at 

selskabets vækst er skabt på klassisk facon gennem øget volumen i oliehandler, en international 

ekspansion og stigende oliepriser. Det er heller ikke usandt, for selskabet forhandler det år 

sammenlagt omkring 16 millioner ton olie, men alligevel er det kun den halve sandhed. 

Risikostyringen har en lige så stor del af æren, ikke kun indtjeningsmæssigt, men også i forhold til 

at sikre finansieringsmuligheder". Bunker har været ejet af fire ejer familier, og de ønskede nu at 
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træde ud af Wrist-gruppen, da de kunne se, at Jim Pedersen havde skabt succes for OW Bunker. 

Der ventede derfor nu et generationsskifte, som endte ud i et vellykket exit. Wrist-gruppen blev 

solgt til Altor i år 2007, og de gav fortsat Jim Pedersen muligheden for at fortsætte som direktør, da 

de kunne se, at han formåede at levere stærke resultater. Selvom Altor overtog OW Bunker, har det 

ikke resulteret i nogle ændringer, mener en tidligere medarbejder i selskabet: "Det er meget, meget 

lidt, at vi mærker til det, da vi bliver købt af Altor".  

7.4	-	OW	Bunker	skal	sælges	
OW Bunker bestod af flere forskellige datterselskaber, herunder Dynamic Oil Trading (DOT); som 

var et af de betydelige datterselskaber, der blev stiftet i år 2012 med Lars Møller som direktør. Han 

var en af de mest erfarne medarbejdere i OW Bunker-koncernen og var regionschef for den gamle 

Far-East Singapore afdeling. Det marked, som DOT opererede i, kendetegnes ved at være et beskidt 

marked, men hvor salget er enormt stort; så stort, at alene salget svarede til OW Bunkers samlede 

globale salg, og nåede op på et salg på tre millioner ton bunkerolie hvert måned. Årsagen til, at Lars 

Møller fik tilbudt denne stilling, skyldtes først og fremmest, at han er erfaren og for det andet fordi 

han er kendt for "ikke at spille efter reglerne"45. Markedet er så korrupt, at hvis der står, man får 

leveret 40 ton olie, vil man ikke engang være sikker på, man faktisk får den mængde olie. Dette 

skyldes, at man benytter forskellige metoder, og en af dem hedder cappuccino-metoden, hvor man 

pumper bunkerolien ind ved højt tryk, så den skummer voldsomt op, og på den måde fylder mere, 

og man bemærker derfor ikke, om der er kommet mindre olie i, og det er sjældent, at en skibsfører 

står af for at kontrollere, om der rent faktisk er den mængde olie i. En anden metode er, at man 

opvarmer olien, inden man fylder det på, for at det fylder mere end oprindeligt og igen på denne 

måde ender med at fylde for lidt olie i. Den sidste metode er, at man fylder vand i selve olien, og på 

den måde undgår man at fylde for meget olie i. OW Bunker havde to selskaber i Singapore, DOT 

og Far-East, hvilket var en fordel og en metode, som mange selskaber brugte, da det var et krav fra 

rederierne, at der skulle indhentes tilbud fra flere leverandører. Rederierne vidste dog ikke, at de to 

forskellige selskaber, der opererer dernede begge tilhørte OW Bunker. Lars Møller er en dygtig 

trader, bl.a. fordi han kender markedets spilleregler inden for dette område oplyser en medarbejder. 

DOT begyndte at generere høje indtægter, hvilket havde en væsentlig betydning for OW Bunkers 

koncernregnskab. I OW Bunker blev man tit sammenlignet med Lars Møllers præsentation og 

indtjening og forventede den samme indsats, fra de andre i tradingdivisionen. Der var en stor 

undren over, hvordan Lars Møller var i stand til at tjene så mange penge, men det viste sig 

																																																								
45 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag.  
	



	
35	af	132	

efterfølgende, at al den indtjening stammede fra kredit til kunderne og renteindtægterne fra de 

kreditter, der blev givet. Lars bliver beskrevet som en playboy, hvis forbrug bestod af dyre biler og 

store lejligheder og blev konstant fremhævet af ledelsen. En medarbejder i DOT udtalte om Lars 

Møller og Singapore, at det var fester og druk i dagligdagen, hvilket var en del af kulturen i 

Singapore. Han mener selvfølgelig også, at man skal tilpasse sig det lokale marked, og at det er på 

den måde, man vinder kunder og opbygger relationer. Sådan var kulturen dernede, og den tilpassede 

Lars sig uden tvivl. Medarbejderne undrede sig over, hvorfor DOT ikke blev nævnt i prospektet, 

men kunne let gennemskue, at det skyldtes, at DOT var den beskidte del af forretningen, og man 

ville derfor have den del væk på trods af, at pengene var gode. Dette gav derfor en stor anledning til 

at have mistro til ledelsen, eftersom så stor en del af omsætningen ikke blev nævnt i prospektet. Vi 

spurgte i vores interview med Elife Savas fra PWC om, hvorvidt man kan undlade at have et 

datterselskab med i prospektet. Hun svarede således:” revisionsmæssigt ja, men der er nogle 

undtagelser, hvis det er meget små datterselskaber, så kunne man godt undlade at tage den med i 

koncernregnskabet. Så er der også en regel med, at de bør have samme regnskabsafslutning som 

moderselskabet. Så udgangspunktet er, når vi reviderer et koncernregnskab, skal man konsolidere 

alle datterselskaber ind, medmindre de er fuldstændigt uvæsentlige”. Det tolker vi sådan, at hvis et 

datterselskab ligger inden for væsentlighedsniveauet, skal den medtages i koncernregnskabet, 

hvilket betyder, at den skal fremgå af prospektet.  

 

Altor ønskede en børsnotering med det formål at få gevinsten den vej rundt, da salget af selskabet 

ikke lykkedes. En medarbejder fra OW Bunker oplyste, at ledelsen i OW Bunker vurderede dette til 

ikke at være muligt, men at de gik med til denne idé for at få noget ro fra Altor og påbegyndte 

derfor arbejdet med børsnoteringen46. Man var derfor internt i virksomheden godt klar over, at OW 

Bunker ikke var klar til at blive børsnoteret, eftersom de drev en meget risikofyldt virksomhed, 

herunder var DOT også en stor risiko for OW Bunker, da det ikke var et marked, hvor alt foregik 

efter loven.  

7.5	-	Valget	omkring	børsnoteringen	
OW Bunkers finansdirektør Morten Skou påbegyndte projektet omkring børsnoteringen og sendte 

en fortrolig mail ud til omkring 20 topfolk i selskabet, og projektet blev kaldt for "Projekt Oak", 

hvilket er et hemmeligt projekt. Projektet var på det tidspunkt kun kendt af en lille kreds af insidere 

i selskabet. Kroman Reumert var OW Bunkers juridiske rådgiver på det tidspunkt og opfordrede til, 

at man lavede en liste med navne på alle insidere, som kendte til projektet, for at sikre 
																																																								
46 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs	



	
36	af	132	

fortroligheden omkring dette. De juridiske rådgivere opfordrede dem også til, at man ikke skulle 

udtale sig omkring dette emne og derfor hverken af- eller bekræfte, hvorvidt der var tale om en 

børsnotering, og det eneste, man skulle melde ud, var, at det beroede på Altors beslutning. Under 

udarbejdelse af børsnoteringen var Risk Management et meget kritisk område, da OW Bunker blev 

fremstillet som en solid, jysk virksomhed, hvis hovedaktivitet var at sælge brændstof til rederier 

som Mærsk og Norden. Internt i OW Bunker var der kun en lille kreds af medarbejdere, som vidste, 

hvad der foregik i Risk Management-afdelingen, og de havde ikke kendskab til oliespekulationerne. 

Dette betyder, at under hele børsnoteringen fokuserede man på at skjule, at selskabet siden år 2007 

har tjent penge på oliespekulationer. At indtjeningen stammede fra oliepriser betød, at selskabet den 

ene nat kunne tjene milliarder på spekulationer og den anden nat kunne risikere at tabe det hele.  

Risk management-området var derfor den afgørende faktor for, om børsnoteringen af OW Bunker 

ville lykkedes, da indtjening via oliespekulationer var et risikabelt område og som derfor ville 

afskrække alle investorerne, bl.a. pensionskasserne ATP og PFA. Kilden, som ønsker at være 

anonym, oplyste, at de under salgsprocessen indså, hvor kompliceret det var at forklare hvordan 

forretningen var stabil, og at det hele fungerede på en god måde. Insiderne i Projekt Oak var derfor i 

et dilemma om, hvorvidt de skulle fortælle, at indtjeningen kom på baggrund af oliespekulationer 

ved børsnoteringen. Skulle man oplyse disse spekulationer i prospektet og nøjes med mindre 

gevinst, eller skulle man skygge for disse spekulationer og få en højere gevinst? Det endte med, at 

OW Bunker ikke nævnte spekulationerne i prospektet netop for at undgå mistro hos interessenterne. 

En intern kilde i OW Bunker oplyste: "Vi kunne ikke fortælle om derivaterne (de metoder, man 

spekulerer med. Red) Jane Dahl Christensen, Jim Pedersen, Kenneth Rosenmeyer og Søren 

Christian Meyer sagde til hinanden, at det aldrig måtte komme ud, hvor meget OW Bunker tjener 

på risikostyring. Der har været en omfattende snak om det før børsnoteringen"47. OW Bunker var 

ikke klar på en børsnotering, og det skyldes flere forhold. Først og fremmest skyldtes det de store 

likviditetskrav i selskabet og de internationale regnskabsstandarder, som alle børsnoterede selskaber 

skal følge. Dette betyder, at OW Bunker ikke kunne få selskabet til at fremstå, som de selv ville 

have det. Endvidere var Risk Management-afdelingen også et problem, da man ligesom førhen ikke 

ville kunne dække over et tab i et år, fordi man ved børsnoteringen var nødt til at afrapportere 

løbende gennem året via børsmeddelelser og kvartalsregnskaber. 

 

Vi har ved nærmere research fundet frem til, at DR Nyheder er i besiddelse af et dokument, der 

hedder "Projekt Oak – perspectives on public disclosures", som er dateret den 30. august 2013, 

																																																								
47 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag. 
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bilag 4. Dette dokument er blevet udarbejdet af Carnegie og Morgan Stanley og er blevet sendt ud 

til de øvrige medlemmer og er et udkast af OW Bunkers prospekt til Fondsbørsen. I dette dokument 

er der blevet udarbejdet flere emner, som skulle præsenteres i det endelige prospekt, herunder også, 

at de tjente penge på oliespekulationer. Under afsnittet "Risk Managament" fremgår det, at der er en 

risiko og uforudsigelighed ved at OW Bunker tjente penge på oliespekulationer. Endvidere oplystes 

det i dokumentet, at medlemmerne var bevidste om, at dette var et kritisk område, og man derfor 

vidste, at man skulle være omhyggelig og uddybende for det afsnit i prospektet, hvilket skyldes, at 

pensionsselskaberne og investorerne ville se dette som et meget kritisk punkt. Vi har gennemlæst 

prospektet og er ikke på noget tidspunkt stødt på, at der i det endelige prospekt er blevet nævnt 

noget om oliespekulationer i afsnittet under Risk Management. Dette er Søren Friis Hansen, som er 

professor i selskabsret på CBS, også enig i, efter han har læst prospektet, og han udtaler: "Det tyder 

på, at det er forsætligt, at man har undladt de her oplysninger om Risk Management. Man kan jo se 

af dokumentet, at man er vidende om, at de her oplysninger er væsentlige for investorerne – de har 

spurgt ind til dem. Og man skriver, at man må oplyse om Risk Management. Alligevel gør man det 

altså ikke"48. Det må formodes, at ledelsen og Altor ved udarbejdelse af prospektudkastet har 

identificeret de kritiske områder, som muligvis ville have en stor effekt på OW Bunker-aktien. Det 

kan tyde på, at man derfor internt blandt medlemmerne har valgt ikke at offentliggøre det i det 

endelige prospekt49.  

 

Vi har endvidere fundet en investorpræsentation tilbage fra år 2013, hvor Altor prøvede at sælge 

OW Bunker. I denne investorpræsentation kan man på side 66-70 se, at DOT nævnes50. Vi har 

vedlagt disse sider som bilag 5. Endvidere fremgår det også af dokumentet, at DOT skulle være 

med til at bidrage med 54 millioner kroner til OW Bunker før skat, og at datterselskabet udgjorde 

en væsentlig aktivitet for koncernen. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
48 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs 
 
50 https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/AA094742-2280-4F19-86CC-E4D262F6B17C/6048495/OW_BUNKER__SALG.pdf	
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Figur 2 – DOT forecast 

 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/dokumentation-fra-fem-siders-omtale-til-ingen-

pist-vaek-var-ow-bunker-datterselskab	

 

Vi har ved nærmere gennemlæsning af prospektet ikke konstateret, at der på noget tidspunkt 

nævnes noget om DOT. Altor oplyste i den mail, som DR Nyheder sendte til dem med spørgsmål, 

besvaret, at det kun var datterselskabet, som havde en væsentlig betydning for koncernen, som er 

med i børsprospektet, Altors svar til DR Nyheder er vedlagt i bilag 6. Dog opstår tvivlen, når det i 

investorpræsentationen oplyses, at DOT skulle bidrage med 54 millioner kroner før skat, og at 

datterselskabet skulle gå efter en højere profit ved at acceptere en højere risikoprofil, hvilket 

indikerer, at det derfor måtte være et væsentligt datterselskab. Ud fra dette må det formodes, at 

datterselskabet burde have været nævnt i prospektet.  

 

Der har været en del udtalelser fra flere professionelle investorer, analytikere m.m. En af 

udmeldingerne kom fra Jens Møller Nielsen, som dengang var direktør i Dansk Aktionærforening. 

Efter at have gennemlæst de interne dokumenter, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, 

udtalte han, at det er rystende, og at "varedeklarationen på OW Bunker virker rystende forkert". 

Han udtalte endvidere, at det giver et helt andet billede af OW Bunker sammenlignet med det 

endelige prospekt, der blev brugt til børsnoteringen. Blandt de interne dokumenter viste det sig, at 

OW Bunker i en femårig periode op til børsnoteringen i marts 2014 tjente 30 % af deres omsætning 

på oliespekulationer. Tallet for investorer, som har tabt penge på at investere i OW Bunkeraktier, er 

på 6.500. Det ubesvarede spørgsmål for alle er, hvorfor der til investorpræsentationen blev nævnt 
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andre oplysninger, som man undlod at tage med i selve prospektet til børsnoteringen. Op til 

børsnoteringen gjorde Altor og de andre, som har ønsket denne børsnotering, en stor indsats for at 

fortælle omverdenen, at OW Bunker tog forbehold for de udsving, der ville være i olieprisen og 

også sikrede sig mod dette, samt at de kun tjente penge på at sælge olie til skibe. Derfor mener Jens 

Møller Nielsen, at den virksomhed, de blev præsenteret for forud for børsnoteringen, og den 

virksomhed de ser nu, er vidt forskellige, og han mener derfor, at ansvaret må lægges på sælgeren, 

hvilket i dette tilfælde er Altor. Altor har som svar på dette afvist kritikken og har flere gange takket 

nej til de forskellige tilbud om at have et interview med forskellige personer, endvidere har de også 

afvist at have et interview med DR Nyheder og repræsentanter fra kapitalfonden Altor. De besvarer 

i stedet de mails, de får, og beklager flere gange udviklingen i OW Bunker, men afviser kritikken 

om, at det er sælgeren, altså dem selv, som har ansvaret for dette, og de afviser også, at OW Bunker 

var baseret på spekulation51.  

	
Johnny Madsen, som er investeringschef i Dansk formue og investeringspleje, og som generelt 

vurderer prospekter, vurderer, at det er underligt og mystisk, at måneden inden det endelige 

prospekt, er DOT blevet nævnt, men allerede måneden efter, altså i det endelige prospekt, blev der 

intet nævnt om DOT. Han vurderer også, at man har prøvet at manipulere med det, således at man 

får OW Bunker til at fremstå som et lavrisiko-selskab med det formål at gøre aktien lettere at sælge 

til investorerne. Han oplyser, at man har vidst, at forretningsområdet i Singapore risiko- og 

indtjeningsmæssigt har adskilt sig markant fra den øvrige koncern, og han vurderer derfor, at 

intentionen som helhed har været at skjule nogle bevidste ting for at få OW Bunker til at fremstå 

mindre risikofyldt, end hvad det oprindeligt var52. Altor forsvarer sig ved at udtale, at det er 

ledelsen i OW Bunker, som står for at udarbejde prospektet. Dog fortæller de interne papirer, som 

DR Nyhederne fik fat i, det stik modsatte. Altor afviste kritikken og valgte i stedet at skrive en mail 

til DR, som lyder således "Selskabet (OW Bunker, red.) udførte en omfattende børsnoteringsproces 

med input fra rådgivere og bestyrelsesmedlemmer osv. En børsnoteringsproces er selskabets 

proces, og det er dem, der træffer beslutningen om, hvorvidt en børsnotering skal laves. Og det er 

selskabet, der er ansvarlig for prospektet53". Ud fra denne mail, som kapitalfonden Altor skrev til 

DR Nyheder, fralagde de sig al ansvaret for udarbejdelsen af prospektet. I de interne papirer 

indikerede det nemlig, at Altor og advokaten Søren Johansen var involveret i Projekt Oak og tog de 

afgørende beslutninger, som blev truffet i processen, hvilket betyder, at de også har haft afgørende 

																																																								
51 https://www.dr.dk/nyheder/penge/aktionaerernes-direktoer-varedeklarationen-paa-ow-bunker-virker-rystende-forkert 
52 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs 
53 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs	
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beslutninger for de oplysninger, man har undladt at tage med i prospektet. Argumentet om, at Altor 

har været dybt involveret under hele processen, styrker påstanden om, at de har været involveret i 

prospektet fra en mail, som OW Bunkers finansdirektør Martin har skrevet den 5. januar 2014, 

dagen før det færdige prospekt blev sendt til Fondsbørsen. I mailen står der følgende: "Hen over jul 

og nytår har vi arbejdet sammen med advokater, banker og Altor om at færdiggøre det første 

udkast til prospektet54". I mailen står der også, at ved udarbejdelse af prospektet, havde Martin Skou 

dagligt haft kontakt med Altor, hvor samtalen har varet i flere timer. Dette bekræfter topfiguren, 

som ønsker at være anonym, og kun har accepteret et interview ved at være anonym og oplyser, at 

Altor var dybt involveret under hele processen55. Håbet og stemningen dagen inden børsnoteringen 

tilbage i marts 2014 var stor, og man havde store forventninger til fremtiden.  

7.6	-	OW	Bunker	kommer	på	fondsbørsen	
OW Bunker blev noteret på Fondsbørsen, og succesen skyldtes især de bestyrelsesmedlemmer, der 

sad i OW Bunker. I februar 2014 udpegede man en ny bestyrelse, dette var Niels Henrik Jensen som 

formand og har haft karriere i ØK-konglomeratet. Dette sender et signal til omverdenen om, at OW 

Bunker er en sikker forretning. Derudover var Kurt Larsen, som har været den tidligere topchef i 

transportgiganten DSV, også med i bestyrelsen. Hans stærke side er hans kendskab til, hvordan man 

tjener penge på et marked med lave indtjeningsmarginer. I bestyrelsen sad også Tom Behrens-

Sørensen, som i mange år var direktør hos A.P. Møller Mærsk i Asien og har et godt kendskab til 

branchen. Disse bestyrelsesmedlemmer blev anset for at være drømmeholdet inden børsnoteringen 

og var med til at styrke OW Bunkers image. Nordea har op til børsnoteringen repræsenteret OW 

Bunker sammen med investeringsbankerne Carnegie og Morgan Stanley, som begge ejes af 

kapitalfonden Altor, hvilket også var med til at styrke OW Bunkers image. Da det 270 sider lange 

prospekt blev udsendt den 18. marts 2014, hvilket er ti dage før børsnoteringen, var forventningerne 

høje. ATP og PFA har godkendt prospektet, hvilket betød, at den første forhindring for OW 

Bunker-aktien var overstået. Udbuddet for OW Bunker-aktien lukkede forholdsvis tidligt, da 

efterspørgslen oversteg den forventede tildeling af de udbudte aktier. OW Bunker var klar til børsen 

fire dage før tid, og flere eksperter og analytikere mente på det tidspunkt, at der var potentiale i 

aktien og stigende vækstmuligheder. OW Bunker-aktien blev sat til salg den 28. marts 2014 

klokken 9, og aktiekursen lå første dag på 171 kr.56 OW Bunker blev på dette tidspunkt vurderet til 

at have en værdi på 5,3 milliarder kroner57.  

																																																								
54 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs 
55 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag. 
56 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/ow-bunker-a-s/19742484/historik 
57 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/ow-bunker-a-s/19742484/historik 
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OW Bunker kæmpede i 2014 med oliepriserne, som fortsatte med at falde. Man afholdt et 

bestyrelsesmøde den 29. august 2014, som var dagen inden halvårsregnskabet. Under dette møde 

fik bestyrelsen indblik i, hvor stor en indflydelse DOT faktisk havde på OW Bunker, og de 

forskellige medlemmer i bestyrelsen begyndte at stille kritiske spørgsmål vedrørende DOT. Ud fra 

de månedsrapporter og bestyrelsesnotater, der blev fremlagt til mødet, fremgik det, at der målt på 

volumen i perioden januar til juli var en faldende indtægt i DOT, hvilket trak OW Bunkers samlede 

volumen ned. Men indtjeningsmæssigt bidrog DOT med 9,2 millioner dollar. Tankoil var OW 

Bunkers største kunde i Singapore, og på trods af, at de stigende indtægter kom fra Tankoil, fremgik 

selskabet ikke på listen over de kreditter, som bestyrelsen skulle godkende og tage stilling til58. 

Kredittens størrelse til Tankoil var vokset til 125 millioner dollar, hvilket var over den øvre grænse 

for kreditter. Den 30. august fremlagde OW Bunker regnskabet for andet kvartal, hvor det viste sig, 

at der kun havde været en vækst på syv procent, hvilket fik aktien til at falde. Aktiekursudviklingen 

havde været negativ og var på 168 kr. den 27. august 2014, og allerede et par dage efter, at andet 

regnskab bliver fremlagt, faldt aktien til 143 kr. den 4. september 201459. I OW Bunker oplyste man 

ikke, hvor tabet kom fra, da man ikke vidste, hvordan man skulle forklare aktiemarkedet om den 

skjulte risk management-afdeling. OW Bunker afholdt en telekonference, hvor investorer og 

analytikere kunne deltage for at få indsigt i hele situationen og årsagen til nedjusteringen. 

Stemningen var anspændt. Der kom spørgsmål fra analytikerne og professionelle investorer fra alle 

sider, mens direktør Jim Pedersen og underdirektør Jane Dahl Christensen ihærdigt prøvede at 

holde fokus og besvare så mange spørgsmål som muligt, selvom det var tydeligt, at de var i klemme 

og analytikerne og investorerne overbevistes derfor ikke med de svar, de fik fra ledelsens side af, og 

de var ekstremt skeptiske i den situation, som OW Bunker befandt sig. Jim Pedersen og Jane Dahl 

havde vanskeligheder ved at redde sig ud af faldet på aktiekursen, og det endte med, at et par 

investorer ikke troede på deres forklaringer og derfor valgte at sælge deres aktier. Prisen på aktien 

lå den 8. oktober 2014 på telekonferencedagen på 101 kr., og allerede dagen efter den 9. oktober lå 

den på 85 kroner60.  

7.7	-	Red	October	
Situationen eskalerede for OW Bunker, da de efter denne periode stod i et likviditetsproblem. De 

store handler, som blev foretaget i Singapore, resulterede i flere udestående regninger, som skulle 

																																																																																																																																																																																								
	
58 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
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betales med det samme. Den samlede likviditet i selskabet var lav, og de to dages kredit, der gaves 

til kunderne, var presset. Sideløbende med likviditetsproblemerne foretog DOT store handler med 

Tankoil. En af de vigtigste beslutninger, man vedtog på Red October-møderne var, at 

risikostyringens mest spekulative del skulle lukkes ned. Men dette fandt Kenneth Rosenmeyer 

problematisk på det tidspunkt: "OW Bunker var ikke klar til at lukke risikostyringen ned, for man 

har intet fortalt om den indtil da. Uden risikostyringen har vi været en global bunkervirksomhed, 

der køber olie til 600 dollar tonnet og sælger det til 601 dollar tonnet. Stille og roligt. Vi ville bare 

være det, vi skrev i prospektet". Det var heller ikke en stor fortjeneste, man fik ved videresalg af 

olie, hvilket giver indikation på, at risikostyringen ikke var skruet godt nok sammen. Red October-

møderne, som strakte sig mellem den 15. og 16. oktober 2014 viste, at der manglede en del penge i 

kassen. Man diskuterede her at henvende sig til bankerne, som havde stået for kreditaftalerne for at 

bede om flere penge, men dette forslag blev hurtigt afvist, da man frygtede at skræmme bankerne 

væk. Det sidste Red October- møde afsluttedes den 16. oktober, og her opgør man, at der var 

ubetalte regninger for 300 millioner kr. OW Bunker havde indført en redningsplan, som viste sig at 

køre de næste par dage. Alt er sket bag lukkede døre. I en intern rapport fra OW Bunkers Risk 

Management, som er dateret den 20. oktober 2014, hvilket er få dage inden krisemøderne, stod der, 

at man i forbindelse med selskabsmeddelelsen den 7. oktober 2014 blev opmærksom på, at både 

investorer og analytikere havde svært ved at forstå Risk Management set-uppet, og det anbefaledes 

derfor, at man i regnskabet for 3. kvartal og efterfølgende gav oplysninger omkring dette for at 

skabe tryghed og forståelse hos investorerne. På trods heraf stod der fortsat i de interne papirer ikke 

noget om situationen i DOT. I redningsplanen fremgik det blandt andet, at man ville ændre 

indbetalingerne fra renter, så det ikke længere var synligt i regnskabet. Årsagen til dette var, at 

denne post ville afsløre de stigende renteindtægter, man fik fra kunder med en stor kredit, og det var 

især denne store kredit til Tankoil, som var med til, at OW Bunker kollapsede. OW Bunker ændrede 

regnskabspraksis uden at forklare nærmere, ved at de renteindbetalinger, de fik fra kunder, blev 

indregnet i bruttoavancen og ikke som finansielle indtægter, som det havde gjort før61. Denne 

beslutning tog de for at få bruttoavancen til at fremstå bedre, end den var62. Her er der derfor også 

tale om regnskabsmanipulation begået af topledelsen i OW Bunker, jf. ISA 240 A3 pkt. 3, som var 

en bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis, bilag 8. Den 22. oktober 2014 fremlagde OW 

Bunker regnskabet for 3. kvartal og udmeldte endnu en nedjustering, idet underskuddet var på 34 

millioner kroner. Allerede på det tidspunkt vendte mange blikket mod investeringsbanken Carnegie, 
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Nordea og Morgan Stanley, som havde hjulpet OW Bunker med at komme fondsbørsen, og der blev 

derfor snakket om et muligt erstatningskrav. Pressechef i Carnegie Richard Buch udtalte sig 

således: "Det er dybt tragisk, det der er sket. Men vi har ingen grund til at spekulere i udviklingen 

af hændelsesforløbet. Vi har lige så lidt information som alle andre. Vi føler os trygge med de 

processer og de medarbejdere, vi har i de børsintroduktioner, vi har foretage63t". Man vidste på 

dette tidspunkt godt, at Carnegie var ejet af Altor, og dobbeltejerskabet begyndte derfor at vække 

tvivl. De faldende oliepriser ramte ikke kun OW Bunker på det tidspunkt, også A.P. Møller Mærsk 

blev ramt. OW Bunkers redningsplan fortsatte stadig, og de formåede at få støtte fra PFA og 

investorerne om at se fremadrettet og løse problemet64. 

7.8	-	Rekonstruktionen	
Den optimistiske stemning varede kun ved nogle dage, da det ifølge en intern rapport fremgik, at 

det samlede tab i Risk Management-afdelingen var på 118 millioner dollar for året frem til den 30 

oktober 2014. Den 3. november fremlagdes denne rapport for bestyrelsen med en oversigt over det 

samlede tal fordelt ud på de enkelte dele af risikostyringen i selskabet. Det største tab kom fra 

spekulationsdelen af risikostyringen og lå på 55,4 millioner dollar. Det andet tab var på 48,7 

millioner dollar og kom fra Risk Management Sales Book-afdelingen, som var handlerne, der blev 

foretaget i Singapore. Det tredje tab var på 14 millioner dollar, som vedrørte Far-East aftalen i 

Singapore, hvor strategien var at købe større partier af olie for derefter at videresælge det profit. 

Den 3. november 2014 fremlagdes rapporten, men dagen inden blev covernant-aftalen, som 

selskabet havde, afbrudt, hvilket var den aftale om, hvor stor en kredit, banken havde givet til 

selskabet. Hvis en covernant-aftale brydes, står man som selskab i en nødsituation og skal hurtigst 

muligst finde en anden løsning. I denne interne rapport oplystes det endvidere, at det ikke var 

muligt at undgå et tab i regnskabet for fjerde kvartal. Man besluttede derfor at tage kontakt til de 

forskellige banker for at få en kreditaftale på plads. Nordea var på det tidspunkt den eneste bank, 

der ihærdigt prøvede at redde selskabet og tolkede situationen, som OW Bunker stod i som en 

enkeltstående katastrofe 65 . I løbet af eftermiddagen samme dag blev der arrangeret en 

telekonference med seks ud af de 13 banker, der repræsenterede OW Bunker under børsnoteringen. 

Formålet med dette møde var, at få en waiver på 1-2 uger, hvilket lykkedes. Bankerne gik kun med 

til at frafalde covernant-aftalen midlertidigt og gav en waiver på en bekostning om, at der skulle ske 

noget fremgang i selskabet med det samme, og at omverdenen skulle gøres opmærksom på dette. 
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Da Lars Møller sad til møde med ledelsen den 5. november 2014, ændrede situationen sig. Fordi 

Lars Møller oplyste Jim Pedersen om de høje kreditter, som han havde formået at levere i Tankoil, 

hvor kredittens størrelse udgjorde 100 millioner dollar. Hvilket Jim Pedersen, ifølge ham, ikke 

kendte noget til. Flere interne kilder, som ikke vil fremstå med navne, oplyste: "Det virker bizart, at 

det ikke tidligere er blevet opdaget, at DOT har haft kreditter på 125 millioner dollar. Godt nok 

fremgår DOT's indtjening som tidligere nævnt i bestyrelsens afrapportering fra august, hvor det 

fremgår, at det lille Singapore-selskab skuffer på omsætningen, men alligevel leverer et godt 

overskud. Det er selvfølgelig mærkværdigt, at Tankoil ikke fremgår af lister over selskaber med 

store kreditter, men det forklares med, at DOT kører med sit eget, lukkede it-system, så man 

nemmere kan holde DOT og OW Bunker adskilt". At IT systemerne for OW Bunker og DOT er 

adskilt må forklares med, at man ikke ønskede at have kendskab til hinandens kreditlinker og 

kunder. Den 5. november 2014 kl. 12:57 udsendte OW Bunkers bestyrelse en meddelelse om, at der 

var blevet begået svindel af en ledende medarbejder i DOT Singapore på ca. 125 millioner dollar. 

På dette tidspunkt var aktien styrtdykket og faldet ned på 83 kr., og aktien blev suspenderet på 

Fondsbørsen. De efterfølgende dage kulminerede det hele på aktiemarkedet, og flere analytikere og 

investorer kom med udtalelse om OW Bunker og aktien. Danske Capital, som er en af de store 

investorer, der solgte ud af OW Bunker-aktien allerede tilbage efter kvartalsregnskabet, udtalte: "Vi 

ejer ikke længere aktier i OW Bunker. Vi solgte alle aktier efter kvartalsregnskabet. Vi følte ikke, at 

der var sammenhæng mellem det, ledelsen havde sagt ved børsintroduktionen, og det, den sagde 

efterfølgende om den helt grundlæggende forretningsmodel og på den måde, de afdækkede 

olieprisen på". Den 5. november 2014 udsendte OW Bunker-bestyrelsen en meddelelse om, at der 

var blevet begået svindel, og samme dag udsendte Niels Henrik Jensen også en pressemeddelelse, 

hvor han meldte ud, at han afviser ethvert ansvar, eftersom hverken han eller bestyrelsen har haft 

kendskab til tabet i DOT og Risk Management-afdelingen, og at bestyrelsen ikke har vidst noget 

om de store kreditbeløb. Vi har ved nærmere research fundet frem til, at det er blandt andet Pernille 

Bigaard, som er specialiseret inden for området konkursret i advokatfirmaet Plesner, der er kurator 

for OW Bunkers konkursbo. Hun oplyser, at hun heller ikke på noget tidspunkt har fundet nogen 

mails eller skriftlig korrespondance, som kan tyde på, at sagen er blevet gennemgået med 

bestyrelsen66. Dette styrker også påstanden omkring, at bestyrelsen ikke har haft kendskab til DOT 

og kredittens størrelse. Dette bekræfter konkursadvokaten Søren Halling-Overgaard også og 
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oplyser, at der er rettet et krav mod Morten Skou, Jim Pedersen og Dieter Götz Lehsten samt to 

nøglemedarbejdere fra DOT i Singapore, og at bestyrelsen går fri67.  

 

Inden børsnoteringen af OW Bunker har Jim Pedersen sammen med bestyrelsen godkendt 

årsrapporterne fra DOT, hvilket kan betyde, at de har bemærket de høje renteindtægter, som 

datterselskabet har haft. Vi har ved nærmere research fundet en e-mail, som den daværende 

finansdirektør Morten Skou modtog den 25. september 2014, og som indeholder en opgørelse over 

de kunder i DOT, som havde en forfalden gæld. I opgørelsen er den første kunde, Tankoil, som 

havde en forfalden gæld på 97,4 millioner dollar i september måned, og som kommentar til dette tal 

står der "Kommunikation med advokat om at tage pant i en kommerciel ejendom"68, bilag 7. Kort 

efter denne periode den 14. oktober sendte Kent Larsen, som er CFO, en e-mail til Jane Dahl 

Christensen og Jim Pedersen og skrev: "Peter Storgaard har clearet med Deloitte, at vi tager renter 

fra kunder med i GP. Vi indarbejder det i Q3 og tilpasser sammenligningstal"69, bilag 8. Tredje 

kvartalsregnskab fremlagdes den 22. oktober 2014.  

 

Noget andet, vi også er stødt ind i undervejs, er en sms-besked, som Jim har sendt til en af 

toplederne, Søren Meyer: "Hvor meget har Jim fortalt dig? Jeg har givet 100 millioner dollar kredit 

til Tankoil uden at lægge det i systemet. Ja pengene er ikke tabt – det er kredit – men jeg er jo total 

fucked up, fordi det er langt ud over kredit limits"70. Lars Møller bad endvidere Søren Meyer om 

ikke at fortælle dette til nogen. Men Søren Meyer sendte beskeden videre til Jim Pedersen og skrev 

under denne besked følgende "Jeg ved ikke, om ovenstående er relevant – det må du vurdere – men 

er det, vil jeg gerne vidne om samtalen med Lars – der har jeg ikke noget problem – for er der sket 

noget ulovligt, skal det frem". Det må på baggrund af ovenstående sms vurderes, at Jim Pedersen 

har vidst, at Lars Møller havde givet kredit, da dette kunne afspejles i renteindtægterne fra 

regnskaberne, som Jim Pedersen havde godkendt. Dog formodes det at Jim Pedersen ikke havde 

kendskab til kredittens faktiske størrelse, men vidste derimod at der eksisterende nogle kreditter i 

Singapore. Beskeden, som Lars Møller havde sendt til Søren Meyer, indikerer, at Lars Møller havde 

givet kreditter, som var langt over kreditbeføjelserne, og eftersom DOT og OW Bunker havde hver 
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deres IT-system, kunne man ikke have indsigt i hinandens kunder og regnskaber. Det må derfor 

formodes, at Jim Pedersen hele tiden har været bevidst om, at Lars Møller havde givet kredit, men 

at han ikke havde kendskab til det eksakte beløb og først fandt ud af det efter den 25. september jf. 

bilag 7. Han skrev derfor en sms-besked til Lars Møller for at være sikker på, at der var styr på 

kreditten. Jim Pedersen oplyste, at han først den 31. oktober 2014 blev orienteret om, at Tankoil 

havde en stor forfalden gæld til DOT, og at han et par dage efter den 2. november 2014 havde en 

sms-korrespondance med Lars Møller for at sikre, at der var styr på situationen. Denne sms-

korrespondance har vi fundet og beskrevet længere nede i opgaven under besvigelsesdelen71.  

 

Den 7. november gik OW Bunker konkurs, og internt i selskabet beskyldte medarbejderne DOT og 

Risk Management-afdelingen for at være de to store syndere. Tor Krusell, som er 

kommunikationschef hos Altor Equity Partners, kom også med en udmelding: "Vi er selvfølgelige 

overraskede og chokerede over det, der er sket med OW Bunker. Der var ingen forhold i perioden 

før børsnoteringen, herunder perioden forud for Altors ejerskab af selskabet, der på nogen måder 

indikerer, at selskabet ville kunne ende i en situation som den ender i hen over efteråret 2014. 

Hverken selskabets risikostyring eller dets kreditpolitik har nogensinde medført et tab på et niveau 

svarende til det, der har ført til selskabets konkurs72".  
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7.9	-	Aktiekursen		
Figur 2: OW Bunkers aktiekursudvikling 

 
Link: https://finans.dk/finans/erhverv/ECE7278866/kapitel-2-seb-fik-travlt-med-at-saelge-aktier-da-ow-bunker-
chokerede-markedet/?ctxref=ext 
 

Som det kan ses ovenfor er aktiekursen faldende for OW Bunker i deres første regnskabskvartal 

som børsnoteret virksomhed. Aktien bevæger sig fra cirka 175 kr. pr. aktie i maj måned, til kun 83 

kr. pr. aktie i oktober måned, hvor aktien derfor ender med at blive suspenderet på børsen. Aktien 

falder meget i oktober måned og kort efter aktiens fald går OW Bunker også konkurs. Konkursen 

skyldes både interne og eksterne faktorer, dels på grund af de høje kreditter der blev givet til 

Tankoil og også på grund af olieprisen faldt drastisk i perioden. Derfor vil vi også vise en diagram 

for olieprisudviklingen eftersom vi mener der er en sammenhæng mellem aktiekursfaldet med 

olieprisudviklingen.  

 

OW Bunker melder ud i oktober måned, at de har begået en stor fejlvurdering angående deres 

oliespekulationer. De laver derfor en nedjustering af deres aktie som de meddeler til aktiemarkedet. 
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Det er her at OW Bunker mærker den faldende oliepris, som er skylden til at indtjeningen falder 

drastisk. Her forventer de et tab på 130 mio. kr., som er højere i forhold til hvad deres spekulation 

var på. OW Bunker meddeler her at de har kalkuleret med en hel anden oliepris, desuden nævner de 

at tabet er urealistisk, fordi man ikke har lidt et tab endnu. Herunder nævner de i meddelelsen at det 

er svært at opgøre det præcist, da det stammer fra risikostyringen, hvor indtjeningen dagligt svinger 

op og ned73. I oktober 2014 er OW Bunkers indtjening under stort pres og man indkalder alle fra 

ferier, rejser og lignende. Her ligger man op til en redningsaktion eftersom olieprisen stadig falder, 

selvom OW Bunker kalkulerede at den ville stige. OW Bunker tabte 55,4 mio. dollar på deres 

oliespekulationer74 

 

I prospektet fremgår det af side 224, hvilke afledte finansielle instrumenter der fremkommer som 

led i risikostyringen, herunder brugte OW Bunker valutarisici, renterisici og risici forbundet med 

olieprisen, til at afgøre deres risikostyring. Herunder nævner de også at brændstofs prisen 

fastlægges ude fra udbud og efterspørgsel samt transportomkostninger og lageromkostninger. Men 

af prospektet fremgår der ikke hvilke forudsætninger de gør for måden de beregner deres 

oliespekulationer på75.  
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Figur 3: Olieprisen pr. tønde i Dollar.  

	
(Kilde: https://www.drivkraftdanmark.dk/priser/raolie/) 
	
	

Ovenfor ses en graf over olieprisen pr. tønde dollar. Her ses at i starten af regnskabsår 2014 hvor 

OW Bunker blev børsnoteret var olieprisen høj, men senere hen på året faldt den drastisk og i 

slutningen af regnskabsår 2014 var prisen pr. tønde nede på cirka 45 dollar. Hvilket er et stort fald 

sammenlignet med olieprisen udgjorde 115 dollar pr. tønde primo 2014. Man kan derfor sige at 

selvom vi ikke ved hvilke faktorer der lå til grund for OW Bunkers oliespekulationer, har den 

drastiske fald i olieprisen blandt andet været skyld i konkursen og har derfor betydning for at 

aktiekursen styrtdykkede for OW Bunker. Hvorvidt OW Bunker skulle havde indset at olieprisen 

ville falde så meget, kan man ikke bebrejde dem for, eftersom det ikke er dem der styrer 

markedskræfterne og derfor ikke kan vide at olieprisen ville falder drastisk på en gang. Som Jane 

Dahl også nævner i bogen, havde hun allerede i juni måned meldt ud at olieprisen ikke kunne falde 

længere ned end hvad den allerede var faldet på daværende tidspunkt. Derfor kom det bag på OW 

Bunker, at olieprisen ville fortsætte med at falde. Der var i 2014 ikke nogen væsentlig indikationer 

på, at olieprisen ville falde hvis man sammenlignede det med den drastiske fald i 2007 til 2008, her 

var det finanskrisen der havde en stor indflydelse på faldet. Men i 2014 var der ikke nogen 
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økonomisk verdenskrise, så det er klart at Jane Dahl tilbage i juni 2014, har tænkt at olieprisen ikke 

ville falde mere. De faldende oliepriser startede omkring den 19. juni 2014. Men selvom der ikke 

var nogen økonomisk verdenskrise, skyldtes faldet i oliepriserne mange faktorer, det startede ud 

med konflikterne i Syrien, Irak og Ukraine. Efter denne konflikt kom der et krav om at begrænse 

svovlindholdet i bunkerolie, hvilket resulterede i yderligere prisfald. USA producerede i den samme 

periode skifergas og olie, og på samme tidspunkt havde Kina faldende efterspørgsel, og der var 

også en forventning om, at OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ville bremse 

olieproduktionen, hvilket ville betyde, at der ville være en overflod af olie tilgængelig på markedet. 

Alle disse faktorer var med til, at olieprisen yderligere faldt. OW Bunker fejlede under denne 

periode og havde forventninger om, at prisen igen ville stige. Dette betød, at tabene på 

risikostyringen og de uafdækkede kontrakter af selskabets egenkapital var tabt, og at bankernes 

bankkredit også var fuldt udnyttet på samme tid.   

 

Revisorerne Lynge Skovgaard og Anders O. Gjelstrup, ville ligeledes hellere ikke kunne forudse at 

olieprisen ville have en degressiv udvikling, da der som sagt ikke var nogen markedskræfter der 

påvirkede olieprisen. OW Bunker havde muligvis stadig eksisteret i dag hvis olieprisen ikke faldt så 

drastisk i 2014 og man ikke havde givet de massive kreditter i DOT.	

7.10	-	Revisors	udfordringer	i	OW	Bunker	
Deloitte var ekstern revisor for OW Bunker, og de fik derfor en del kritik i forbindelse med OW 

Bunkers konkurs for at tilsidesætte deres ansvar som revisor. Erhvervsstyrelsen har klaget over de 

to revisorer fra Deloitte til Revisornævnet og har den 21. november 2018 indbragt dem for 

Revisornævnet. Sagen om, hvorvidt revisorerne i Deloitte har tilsidesat deres pligter, er stadig i 

gang og endnu ikke afklaret. Erhvervsstyrelsen mener, at revisorerne har undladt at lave 

revisionshandlinger med henblik på at imødegå risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne 

være væsentligt påvirket af olieprisen. Spekulationer omkring oliederivater var en af de to 

hovedårsager til, at det børsnoterede OW Bunker gik konkurs i november 2014. Denne spekulation 

fremkommer ikke af revisorpåtegningen og heller ikke af prospektet. 

Revisorerne fra Deloitte stod over for en del udfordringer, da ledelsen og bestyrelsen har holdt en 

del informationer skjult internt, blandt andet hvor stor en del af deres omsætning der kom fra 

spekulationer og også den tabsgivende dattervirksomhed i Singapore. Erhvervsstyrelsens 

argumentation er, at revisorerne burde have opdaget, at næsten 30 % af OW Bunkers indtjening 

kom fra oliespekulationer, og at de derfor har overtrådt god revisorskik. Der er derfor en 

erstatningssag i gang, hvor konkursboet stævnede den tidligere ledelse, Altor og Deloitte for samlet 
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2,2 mia. kr. Det er Revisornævnet, der står for dommen af de to revisorer, herunder hvorvidt de 

bliver frifundet eller ej, eller om der er tale om en bøde. En bøde kan komme helt op på 300.000 kr. 

per revisor. I meget sjældne tilfælde kan nævnet vælge at fratage revisor autorisationen. Men efter 

vores samtale med Sten Lauritzen fra Revisornævnet er det kun i meget sjældne tilfælde, at man 

fratager revisors autorisation. 

 

For at være kritisk har vi stillet spørgsmålet, hvorvidt man som revisionshus, når man har en stor 

kunde, man reviderer for, at det kunne tænkes, at revisor her vil være mere tilbøjelig til ikke at 

udvide sin revision, hvis besvigelser blev opdaget. Sten Lauritzen svarede følgende: ”Der er ingen 

revisionshuse, der drømmer i de baner, der er mange kvalitetskontroller, dels har man interne 

kontroller, revisortilsynet eller erhvervstilsynet som kommer og kigger en gang i mellem. Hvis de 

opdager at der et sted hvor vi ikke har gjort vores arbejde ordentligt, så derfor vil jeg hellere ikke 

gøre, for tanken om at man ville lukke øjnene pga. det er en stor klienten, jeg kan ikke sværge på 

det ikke eksistere, men det vil være meget sjældent”. Det er derfor vores opfattelse, at Deloitte ikke 

har haft viden om det bedrageri, der blev begået internt i virksomheden angående risikostyringen 

samt heller ikke besvigelsen, som Lars Møller begik i Singapore. Ellers ville man, som Sten 

nævner, ikke havde undladt denne information, dels på grund af ens ry som revisionshus, og fordi 

der også bliver ført tilsyn med revisionshusene. Endvidere spurgte vi Sten Lauritzen, hvornår det er 

revisors pligt at opdage besvigelser eller forfalskninger. Hertil svarede Sten, at revisor skal have en 

fornuftig revisionsplanlægning og dermed lave fornuftige revisionshandlinger, så det er revisors 

pligt, hvis revisionen afslører noget, der kræver at han skal udvide revisionen eller konstatere 

besvigelser, råbe op. Det er ikke nok at skrive i revisionsprotokollen, at det skal kommunikeres 

direkte til ledelsen. Det er derfor vores opfattelse, at hvis Deloitte havde haft kendskab til de 

besvigelser, der blev begået, også havde taget hånd om sagen. Men i og med det ikke er revisors 

pligt at revidere i forhold til besvigelser, kan der stadig godt forekomme besvigelser i en 

virksomhed, som revisor ikke støder på. Som Sten Lauritzen nævner i interviewet: “Jeg vil lige 

starte med at nævne, at revisornævnet består af en formand, brugerrepræsentanter og lige så 

mange revisorrepræsentanter. Man kunne sagtens forstille sig at brugerrepræsentanterne ser 

anderledes på det end revisorrepræsentanter, fordi vi som revisorer prøver at holde fast i, at der er 

en lovgivning, der er revisionsstandarder til at tjekke, om vi har gjort det, vi skal, og så er det bare 

ærgerligt, hvis der er besvigelser. Mens oftest som sagerne bliver fremlagt kan man godt sidde som 

lægmand og tænke, at det er for dårligt, at der er en, der kan gå hen og it-falske, hvordan kan det 

lade sig gøre, uden revisor opdager det. Men det er ikke så indlysende, at man burde havde opdaget 
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det, fordi man jo har lavet de revisionshandlinger, som en bonus pater revisor skal lave uden at 

opdage besvigelserne - og så er man jo ikke en dårlig revisor”. Det er derfor let at angribe 

revisorerne i OW Bunker for ikke at opdage besvigelserne, men det betyder ikke, at revisorerne 

ikke har udført de arbejdshandlinger, som en bonus pater revisor ville havde udført i samme 

tilfælde. Det er ikke så let at vide, hvilke regnskabsmanipulationer eller besvigelser, ledelsen 

foretager som revisor, da man er en udefrakommende person, som ikke til dagligt styrede OW 

Bunker sammen med Jim. Det har derfor klart været en udfordring fra revisorernes side at vide, 

hvilke regnskabsmanipulationer der blev foretaget i både DOT samt forholdet omkring deres 

risikostyring, da det også var et hemmeligt projekt i internt i virksomheden. Det var primært Jane 

Dahl og Kenneth sammen med Jim Pedersen, der havde den overordnede hovedrolle for deres 

risikostyring. Det er derfor ikke sikkert, at Deloitte burde havde opdaget denne usikkerhed omkring 

risikostyringen, da det var topledelsen, der stod for at skjule den.  

 

I interviewet med Elife fra PWC stiller vi hende dette spørgsmål: Bør revisor have viden i forhold 

til forretningsmodellen og rammestyringsmodellen, hvis det ikke fremgår af årsrapporten? Hun 

svarer: “Det er måske også her der går noget galt i revisors uddannelse, for når man kommer ind 

som revisor, så er det første man bliver sat til at lave er revidere likvider. Nej sådan skal det ikke 

være, det jeg gør når jeg er team koordinator, så ville jeg sige til mit team at de skal læse 

regnskabet og få en forståelse for forretningen. For hvis man ikke har en forståelse for 

forretningen, så kan det gå galt. Du kan ikke fange besvigelser eller identificere de risiko der er, det 

vigtigste i den måde vi skal udføre vores revision på er jo at lave en risikobaseret revision. Dvs. 

identificer risiciene og læg din største indsats der. Generelt i revisors arbejde og ikke kun i 

forbindelse med en børsnotering så er forståelse for forretningen det vigtigste. Det er også der man 

som revisor giver en værdi for selskabet, så hvis du sidder over for en bestyrelse som skal 

børsnoteres og du ikke har forstået forretningen så kan du slet ikke være med i den diskussion. Og 

det er derfor revision er værdiskabende i stedet for bare at være en ydelse”. Det formodes, at 

Deloitte måske har haft svært ved at forstå OW Bunkers forretningsmodel, eftersom der også har 

været mange skjulte informationer, hvilket har gjort det svært for revisorerne at komme til bunds 

med forretningsforståelsen. Men det er også vores opfattelse, at når man reviderer en virksomhed, 

der skal på børsen, vil revisors arbejdshandlinger stige, og man vil udvide sin revision for at sætte 

sig bedre ind i virksomhedens forretningsmodel.  
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Som tidligere nævnt oplyser Johny Madsen, som er investorchef i Dansk formue, at man har vidst, 

at forretningsområdet i Singapore har adskilt sig markant risiko- og indtjeningsmæssigt fra den 

øvrige koncern, og han vurderer derfor, at intentionen som helhed har været at skjule nogle bevidste 

ting for at få OW Bunker til at fremstå mindre risikofyldt end hvad det oprindeligt var76. Derfor 

undlod OW Bunker at have DOT med i det endelige prospekt. Dette ser vi derfor som en udfordring 

for revisor, eftersom det er svært for en revisor, der ikke er med til at udarbejde prospektet, at vide, 

hvad den bør indeholde. Der er derfor her tale om en regnskabsmanipulation, jf. ISA 240 A3 punkt 

2. Selvom det er revisors ansvar at udføre en revision i overensstemmelse med ISA’erne og har 

ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlige 

fejlinformation, hvad enten det skyldes besvigelser eller fejl. Revisor kan ikke blive gjort ansvarlig 

for besvigelser i OW Bunker, da det er Jim Pedersen sammen med Jane Dahl og de andre i 

topledelsen og daglige ledelse, som har ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser. Revisor 

har dog stadig ansvaret for at være opmærksom på forhold, der indikerer risiko for fejl i form af 

besvigelser. Det var Jim Pedersen sammen med den øverste ledelse, der stod bag 

regnskabsmanipulationen i OW Bunker, og revisor burde derfor have indgået et samarbejde med 

den daglige og øverste ledelse for at undgå besvigelser og undgå tilsidesættelse af kontroller. Det 

vil sige, at Deloitte i dette tilfælde havde ansvar for kommunikationspligt, jf. ISA 240 A60. I OW 

Bunker-sagen har der klart været tale om en sammensværgelse, eftersom det var flere personer fra 

topledelsen, der stod bag det at tilsidesætte kontroller og på denne måde havde lettere ved at skjule 

besvigelserne. Det gør det samtidig langt vanskeligere for revisor at opdage disse besvigelser, 

specielt eftersom man også ved, at Lars Møller var kendt for ikke at spille efter reglerne, hvilket 

giver en indikation for, at han måske også tidligere har begået nogle mindre besvigelser.   

 

Som nævnt tidligere i opgaven ændrede OW Bunker regnskabspraksis, hvor de indregnede 

rentebetalingerne i bruttoavancen og ikke som finansielle indtægter, som de gjorde før. Det gjorde 

OW Bunker for at få bruttoavancen til at fremstå bedre, end hvad den var. Det var Jim Pedersen 

sammen med topledelsen, der stod for denne beslutning under Red oktober møderne, jf. ISA 240 

A3 pkt. 3, er der tale om en bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis. Denne anvendelse var 

ikke lovlig, da OW Bunker også havde vendt situationen med Deloitte, hvor Deloitte gav OW 

Bunker klarer instrukser på, at det var en ulovlig handling. OW Bunker valgte derfor fortsat at begå 

denne besvigelse, men hvorvidt dette var en udfordring for Deloitte, kan ikke siges med sikkerhed. 

Eftersom Deloitte var blevet underrettet om forholdet, er det revisors pligt at udvide sin revision, 

																																																								
76 https://www.dr.dk/nyheder/indland/project-oak-milliardbedraget-bag-ow-bunkers-konkurs 
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hvis man mistænker ledelsen for besvigelser. OW Bunker havde et stort økonomisk problem på 

daværende tidspunkt, så det kunne tænke sig, at man ville begå sådan en regnskabsændring for at få 

regnskabet til at fremstå bedre. Det er vores opfattelse, at dette ikke burde havde været en 

udfordring for revisorerne fra Deloitte, eftersom de var blevet opmærksomme på forholdet.   

	

7.11	-	Lars	Møller	besvigelsestrekant	
Under teoridelen har vi angivet definitionen af besvigelser, og vi vil nu analysere, om Lars Møller, 

som var leder i OW Bunkers nye selskab, Dynamic Oil Trading (DOT) i Singapore, begik 

besvigelse, og i så tilfælde, hvordan det lykkedes ham. På baggrund af det, vil vi udarbejde en  

teoretisk gennemgang af besvigelsestrekanten og besvigelsesvægten.   

Dynamic Oil Trading leverede hver måned tre mio. ton bunkerolie, hvilket betød, at oliesalget i 

Singapore svarede til OW Bunkers samlede globale salg77. 

 

Lars Møller blev en kæmpe succes i Singapore, og hev halvanden mio. dollar hjem til OW Bunker 

om måneden. Ligeledes fik han også grønt lys i forhold til at vælge kunderne i Singapore. Det 

behøvede ikke være kunder, der skulle vælges med omhu, det måtte gerne være tvivlsomme kunder, 

så længe der var gevinst fra dem78. Den 30. maj 2018 blev Lars Møller idømt fængsel i 1 år og 6 

måneder for overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 1, som siger, at ved tilsidesættelse af sin pligt 

påfører et betydeligt formuetab for en anden, som ikke erstattes inden dom i første instans, her er 

straffen enten bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Besvigelsen skete, da Lars Møller indgik 

en samhandelsaftale med kunder, der oversteg den godkendte kreditramme på 10 mio. USD. Og at 

dem, der oversteg kreditrammen, ikke blev bogført i koncernens regnskabssystem. På 

konkurstidspunktet var der tale om en sum på omkring 90,2 mio. dollar, som ikke var blevet 

bogført. Lars Møller blev derfor straffet for kreditrammen, som havde medført koncernens konkurs, 

og han havde derfor tilsidesat sin pligt og påført et formuetab hos mange investorer79. 

Det er ifølge denne artikel, at Jim Pedersen, den afdøde topchef i OW Bunker, kun havde givet Lars 

Møller tilladelse til at yde en kredit på 10 mio. dollar. Lars Møller sagde under hele sagen, at han 

var uskyldig, og at han ikke kendte til et særligt regneark, der ifølge bagmandspolitiet indeholdt et 

skyggeregnskab med Tankoil-transaktioner, som Lars holdt skjult for Jim80. 

 

																																																								
77 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
78 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
79 http://www.domstol.dk/Aalborg/nyheder/domsresumeer/Pages/Domistraffesag-OWBunker.aspx 
80 https://shippingwatch.dk/Services/article10680521.ece     
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Lars Møller sendte en mail til Søren Meyer, som også havde en ledelsespost. I mailen stod der, at 

Lars havde givet 100 mio. dollar i kredit til Tankoil uden at lægge det i systemet, han nævnte 

ligeledes, at pengene ikke var tabt - det er kredit - men at det var forkert gjort af ham. Fordi det var 

langt over det kreditlimit, som Jim havde givet lov til. Denne mail videresendte Søren Meyer til 

Jim, hvor Lars kort tid efter selv kom og indrømmede det, hvilket også var der, OW Bunker gik 

konkurs. 

Under den kredittid, Lars havde givet til Tankoil, fik de store renteindtægter fra kreditten, men disse 

renteindtægter blev ikke fremlagt af regnskabet, men blev indregnet i bruttoavancen. Det var en 

måde at ”sløre” indtægterne fra den stadigt mere problematiske gældspost. Dette var derfor en 

ulovlig hændelse, som er i strid med regnskabsreglerne. Jim påstod, at det ikke var hans ide eller 

ønske at lave en regnskabsændring, og han havde ikke noget kendskab til de voksende 

tilgodehavender81. 

  

Bagmandspolitiet, der har været inde over sagen og efterforsket mysteriet, kom frem til, at Lars 

Møller kunne få op til otte års fængsel for mandatsvig mod datterselskabet for ca. 820 millioner 

kroner. Men det forhold, at Lars Møller ikke tog andel i de penge, der ikke blev bogført i systemet, 

taler for, at straffen ikke skal helt op i den øverste ende82. 

7.11.1.1	-	Incitament/pres	
Incitamentet er det motiv, der får besvigeren til at begå besvigelser. Det der pressede Lars Møller, 

var hans omdømme. Han ville gerne være den bedste af dem alle. Og det, de andre lavede, var ikke 

godt nok for ham83. Desuden kan det siges, at Jim også havde en afgørende rolle, da han lagde en 

del pres på Lars, da Jim hele tiden sagde ”Hvorfor gør i ikke ligesom Lars Møller? Han tjener 

halvanden mio. dollar til firmaet om måneden. Hvad laver I?”84. Dette kunne i den grad få Lars til at 

svede på panden, eftersom Jim ikke vidste, hvad Lars havde gang i med hensyn til kreditten for 

Tankoil. Han har følt sig presset til at lægge skjul på alle de fejl, han lavede, for ikke at ødelægge sit 

omdømme. 

7.11.1.2	-	Muligheden		
Omhandler, at besvigeren skal være klar over, at der findes en mulighed for at begå besvigelsen, og 

at der også foreligger mulighed for at gennemføre det. Positionen i virksomheden har en stor 

																																																								
81 https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE8980475/email-fucked-up-singaporechef-broed-graedende-sammen-da-han-trak-
livet-ud-af-ow-
bunker/?ctxref=fpfinans&fbclid=IwAR0RlWt3XJAW5LZskjQ9uMOuARYdOSOAZ0ftwYvKwqVt1ON45Q4K5efMLrw 
82 https://finans.dk/erhverv/ECE10570525/bagmandspolitiet-kraever-ow-bunkerchef-idoemt-fem-aars-faengsel/?ctxref=ext 
83 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
84 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag	
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betydning for, om man har muligheden for at udføre handlingen. Hvis virksomheden heller ikke har 

så gode IT-kontroller, er muligheden større for at begå besvigelser.    

Lars Møller havde en høj position i DOT og fik lov til at styre forretningen, som han ville, eftersom 

Jim havde givet ham grønt lys til at vælge alle slags kunder. Det gav ham også muligheden for at 

begå manipulationen, da Lars ikke havde nogen til at ”overvåge” ham i Singapore. Lars havde også 

de tekniske færdigheder, som er evner, der kræves for at kunne begå manipulationen, og det er som 

regel også den evne, der gør, at man beholder sin position i virksomheden. Størstedelen af 

koncernens indtægter kom fra Lars, og dette var derfor en stor indikation på, at han i virksomhedens 

øjne var den rette til jobbet. Koncernen afhang af de indtægter fra Singapore, for uden dem ville 

OW Bunker havne i store økonomiske vanskelighede. Dette udgjorde derfor en mulighed for Lars 

Møller til at skjule de store kredits, han gav til Tankoil, nemlig for ikke at ødelægge hans 

reputation.  

Noget tyder på, at der var stort interessesammenfald mellem Carnegie og Altor samt OW Bunker, 

da ejerkredsen var den samme. Dette er derfor også en mulighed for, at Lars begik denne 

manipulation, da hans interesse for virksomheden også var stor, eftersom han bl.a. også selv ejede 

en del aktier i OW Bunker  

 

SMS samtaler mellem Lars Møller og Jim Pedersen fra DR nyheder85: 

"Søndag den 2. november: Jim Pedersen til Lars Møller: "Hej Lars, X siger, at vi netto er 36 mio. 

USD ude med Tankoil? Er det rigtigt. Venligst Jim. Lars Møller til Jim Pedersen: "jeg talte med XX 

i fredags. Det var 26 mil minus vores open orders, som er mere end 20 mil. Vi har møde med dem i 

den kommende uge. Er du på kontoret torsdag. Eller fredag i Aalborg?." Jim Pedersen til Lars 

Møller: "Det er jeg. Er ikke sikker på, hvad det betyder. Hvad er vores netto balance?" Lars Møller 

til Jim Pedersen: "Lad mig checke, hvad den er netto med XXX, kommer retur om lidt". Jim 

Pedersen til Lars Møller: "Lars, jeg troede, at vi hele tiden kontrollerede, at vi ikke kommer i 

vanskeligheder?" Lars Møller til Jim Pedersen: "Det gør vi også. Net er 24 mil, så har vi open 

orders, som enten er leveret eller bliver leveret for 20 mil skal modregnes." Jim Pedersen til Lars 

Møller: "Ok, dem som skal leveres kan du ikke modregne, hvis de vælter, så sørg for, at vi netto går 

i nul? Ved du, hvor meget, som er leveret?" Lars Møller til Jim Pedersen: "Der er leveret en del 

over weekenden, og ja, vi skal nok få det ned" Jim Pedersen til Lars Møller: "Lars, det er altså 

vigtigt, at du holder skarpt øje med disse balancer, kan vel ikke helt forstå, vi ikke gør det." 

																																																								
85	https://www.dr.dk/nyheder/penge/dokumentation-her-er-smserne-der-gik-forud-ow-bunkers-fald 
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Fem dage efter disse beskeder mellem Lars og Jim indgav OW Bunker en konkursbegæring til 

Skifteretten i Aalborg. Her tyder det derfor på, at Jim ikke vidste meget om, hvad der foregik i 

Singapore. Der var ikke nogen til at kontrollere eller tjekke op på Lars Møllers arbejde i Singapore. 

Det er derfor en klar indikation på, at Lars Møller havde en god mulighed for at begå 

manipulationen, da det viste sig, at Jim ikke har været nede i Singapore for at sørge for, at alt 

fungerede, som det skulle.  

7.11.1.3	-	Retfærdiggørelse  
Omhandler måden, hvorpå Lars Møller retfærdiggør sin handling over for sig selv, hvorfor han 

udførte svindlen. Revisor kan ikke observere retfærdiggørelse, da det er noget, som er individuelt. 

Det er svært at argumentere for, hvordan Lars udtrykte sin retfærdiggørelse på, da der endnu ikke er 

nogen udtalelser fra hans side af. Men noget tyder på, at han blev fanget af omstændighederne og 

ikke kunne bevæge sig væk fra kredittens limit, da de fik en del renteindtægter fra Tankoil. I denne 

artikel nævnte Lars, at han er total fucked up, fordi det var lagt over kredit limits, men at pengene 

ikke var tabt, det er jo bare kredit86. Hans underbevidsthed har klart signaleret, at det han gjorde, var 

forkert, men samtidig retfærdiggør han overfor sig selv ved at sige, det bare var kredit, dvs. at 

pengene blev tilbagebetalt. Han endte derfor alligevel med at rejse til Aalborg og indrømme sine 

handlinger overfor Jim Pedersen kort før konkursen. Lars Møllers forsvar til dette var, at han var en 

sproglig student, som ikke havde interesse og flair for Excel-ark og regnskaber og blev kun ansat 

med henblik på at skabe vækst i datterselskabet og forsvarer sig endvidere også med, at han ikke 

læste alle de mails, han fik vedrørende den bestemte kunde, som med tiden havde en meget stor 

gæld til DOT.   

7.11.1.4	-	Konklusion	for	besvigelsestrekanten		
Afrundingsvist er der to problemstillinger i henhold til besvigelsesmodellen, da den kun kan 

benyttes efter en besvigelse er opstået og derfor ikke hjælper revisor med at identificere besvigelser, 

før de opstår. I dette tilfælde er det også svært at identificere retfærdigheden, eftersom sagen stadig 

er i gang, og Lars Møller ikke er dømt endnu og derfor ikke har lavet et interview, så vi alle kan 

høre hans side af historien. Man kan derfor ikke bruge besvigelsestrekanten, som det også 

indledningsvist blev nævnt, da retfærdiggørelsen ikke kan opklares. Dette giver anledning til at se 

på besvigelsesvægten, som udskifter retfærdiggørelse med personlig integritet, da personlig 

integritet er observerbart, hvilket retfærdiggørelse ikke er.  
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7.11.2	-	Besvigelsesvægten	
Besvigelsesvægten, som blev dannet af Steve Albrecht, består af situationspres, muligheden for at 

begå svindel og personlig integritet. Eftersom situationspres og muligheden er det samme som i 

besvigelsestrekanten, er det kun personlig integritet, der diskuteres.  

Personlig integritet omhandler det personlige forhold til etisk adfærd, som individet adopterer. Det 

fortæller også om, hvorvidt en person har en ærlig eller uærlig moralsk udvikling, hvor man heraf 

kan observere personens adfærd over tid. Lars Møller har i dag en lav personlig integritet, eftersom 

han har begået svindel før og derfor er observerbar for omverdenen og revisor. Revisor kunne også 

have observeret Lars Møllers adfærd under perioden, hvor han begik besvigelserne, da en 

undersøgelse af Albrecht viste, at personer, der begår svindel, bruger deres udbytte til at købe nye 

huse, dyre biler, dyre rejser og generelt er tilhængere af ekstraordinære, materielle ting, hvilket man 

i insiderbogen bliver bekendt med. Lars’ kollegaer mener, at han var en playboy, som levede livet i 

dyre biler og store lejligheder, og desuden havde han store barregninger og lejede en del speedbåde. 

Han nævner også selv, at kundepleje var en stor del af forretningen, hvor han gik på bar med sine 

kunder og brugte 20.000 - 60.000 kroner87. Eftersom Lars alene styrede i Singapore, hvor hans 

præstationer var rigtig gode, havde Jim også en stor forventning til ham, hvilket også kunne være en 

faktor til at retfærdiggøre hans handling på, da han var under et stort forventningspres.  

 

Det fremgår af ISA 240, afsnit 4, at det er ledelsens pligt at forebygge og opdage besvigelser, hvor 

ledelsen har pligt til at lægge vægt på forebyggelsen af besvigelser, selskabets virksomhedskultur 

skal bestå af ærlighed og etisk adfærd, og at der er tilsyn med interne kontroller. Ud fra de artikler 

vi læser, og interviewet forekommer det ikke sandsynligt, at Jim Pedersen havde nogen idé om, 

hvad der reelt forgik i Singapore angående kreditten, som Lars gav til Tankoil. Der var ikke nogen 

kontroller i Singapore, der skulle sikre, at Lars gjorde de ting, han skulle, og af OW Bunker – 

Insidernes fortælling om det dramatiske kollaps bogen kan det udledes, at det var bevidst, at Lars 

fik den position i Singapore, da han var kendt for ikke at gøre tingene helt efter bogen, hvilket 

burde have fået Jim til at implementere nogle kontroller for at sikre, at manipulation ikke blev 

begået.  

 

Lars Møllers handlinger i Singapore var en bevidst handling, hvor han helt klart var bevidst over at 

det, han gjorde, var forkert. Der var derfor ikke tale om en fejl, da han gav høje kreditter til 
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kunderne, som var langt over hans beføjelse. Derfor hører denne handling ind under besvigelser, og 

der er derfor ikke tale om en fejl. Herunder udviste Lars ikke nogen ærlighed eller integritet som 

ledelse overfor Jim Pedersen, da han ikke kommunikerede væsentlige ændringer i regnskabet med 

Jim Pedersen. Som vi har opnået forståelse ud fra interviewet med Elife, skal en revisor altid spørge 

ledelsen ved mistanke omkring besvigelser. Men i og med, at vi ikke ved, hvorvidt Deloitte har 

revideret datterselskabet DOT, kan det ikke med sikkerhed siges hvorvidt Deloitte kendte til 

manipulationerne der skete i DOT. En revisor der revidere en koncern skal også revidere de 

betydelige datterselskaber for koncernen. Det kan derfor siges at DOT var en betydelig 

datterselskab for OW Bunker, da 54 millioner kroner kom fra datterselskabet, og var derfor 

væsentlig for koncernen. Deloitte burde derfor havde revideret datterselskabet, eftersom vi ud fra 

interviewet med Elife Savas, har fået den forståelse at væsentlige datterselskaber skal revideres jf. 

bilag 2. Det formodes, at hvis Deloitte havde revideret datterselskabet DOT, ville de måske have 

opdaget kreditten, eftersom de havde fået en forståelse for, hvordan ledelsen agerede i 

virksomheden, samt hvilke handlinger, der blev udført i forhold til kontrol med den daglige ledelse. 

De ville derfor kunne identificere de risici og opdage samt forhindre besvigelsen i at ske. Lars har 

derfor klart begået en regnskabsmanipulation, da han ville bevise overfor de andre, at han gjorde et 

rigtig godt stykke arbejde i Singapore. Det er derfor svært som revisor at opdage en besvigelse sket 

i forhold til regnskabsmanipulation, fordi ledelsen kan tilsidesætte kontroller og skjule ting overfor 

revisor, som de aldrig ville kunne opdage.   

	

8. Erhvervsstyrelsen anmelder OW Bunkers revisorer 
OW Bunkers revisorer bliver stillet til ansvar for regelbrud, da Erhvervsstyrelsen vurderer, at 

revisorerne fra Deloitte ikke har fulgt reglerne for god revisorskik. Erhvervsstyrelsen mener, at 

revisorerne i OW Bunkers regnskab for 2013 ikke omtalte de gevinster og tab, som de havde på 

oliespekulationer, og at der i regnskabet står, at OW Bunkers indtjening var drevet af de solgte 

oliemængder og services og ikke af de underliggende oliepriser, som var med til at forårsage 

konkursen88. Endvidere mener Erhvervsstyrelsen også, at revisorerne faktisk burde have undersøgt, 

om investeringerne ville have indflydelse på årets resultat. Direktøren hos Deloitte, Anders Done, er 

uenig i denne kritik, som de får fra Erhvervsstyrelsen, og oplyser, at de ikke har kendskab til, 

hvordan revisorerne arbejder med regnskaber i virksomheder som OW Bunker, og at risiciene i 

forbindelse med oliehandel fremgår af regnskabet, og at det er beskrevet godt nok. Endvidere 
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oplyser han også, at det ikke er indholdet i årsregnskabet for år 2013, som Erhvervsstyrelsen 

kritiserer. Han forsvarer endvidere sine medarbejdere ved at oplyse, at det væsentligste er, om der 

er fejl i regnskabet for år 2013 eller ej, og om det giver et retvisende billede. Han mener derfor, de 

er tilfredse med, at det ikke er det punkt, som Erhvervsstyrelsen har spørgsmål til. Deloitte er uenig 

med Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt indtægterne fra spekulationen burde være fremgået tydeligere 

af regnskabet, da Deloitte hævder, at Erhvervsstyrelsen har misforstået OW Bunkers 

forretningsmodel. Deloitte mener, at derivaterne sikrede en stabil indtjening på den olie, som blev 

solgt til kunder uanset udsving i olieprisen. I denne artikel afviser Deloitte kritikken. De mener 

ikke, at der var noget galt med OW Bunkers regnskab, inden firmaet blev børsnoteret i 2014. 

Deloitte udtaler også, at de ikke vil stå til ansvar i forhold til prospektet, men at de kun vil stå på 

mål for selve regnskabet. 

Den 26.12.2018 stillede Deloitte for første gang op til et interview om deres rolle i sagen, siden OW 

Bunker gik konkurs. Det var Anders Dons, topchefen i Deloitte, og Jan Bo Hansen, der blev 

interviewet. De udtaler, at de ikke har begået nogen faglige fejl, herunder mener de ikke, at det var 

deres skyld, at OW Bunker gik konkurs. De siger, at de står på mål for, at regnskabet for 2013 var 

retvisende. Det indeholdt alle de krævede oplysninger, herunder siger de, at de aldrig nåede at starte 

revisionen af 2014-regnskabet op, og at de derfor ikke ved, hvad der skete i efteråret 2014. De 

nævner, at selvom olien er volatil, så viser regnskabet, at selskabets risikostyringsmodel virkede, og 

at den var med til at sikre en meget stabil indtjening. Herunder mener de (Jan Bo Hansen og Anders 

Dons), at regnskabet og revisionen af regnskabet ikke har nogen sammenhæng med, at OW Bunker 

gik konkurs. Igen nævner Jan Bo Hansen, at de ikke vidste, hvad der foregik i OW Bunker med 

hensyn til regnskabsmanipulation ud over det, de efterfølgende hørte i medierne, herunder at det, 

der skete i Singapore, ikke var helt efter reglerne. Deloitte mener, at den mest sandsynlige 

forklaring er, at virksomheden overskred de rammer, der var fastlagt for derivathandlen, hvilket der 

stadig er usikkerhed om. Under vores interview med Sten oplyser han følgende: Vi er i de sager, vi 

har læst, stødt på, at revisor bliver frifundet, selvom der har været besvigelser i virksomheden. 

Hvordan kan det lade sig gøre? Han svarer, at hvis revisor har passet sit arbejde, men der alligevel 

er besvigelser, så er der to fejltyper, som ikke vil give revisor anledning til bemærkninger. Den ene 

er uvæsentlige fejl, som ikke forstyrrer regnskabslæser, og det andet er væsentlige fejl, som revisor 

ikke opdager. Det er derfor kun væsentlige fejl, som revisor opdager, som han skal kommentere på. 

Ud fra dette fortolker vi, at Deloitte hermed ikke kan blive stillet til ansvar, hvis de har revideret 

datterselskabet DOT i Singapore, og det ikke har givet anledning til mistanke om besvigelser. Dette 

kan vi derfor ikke konkludere, da vi ikke ved, om Deloitte har revideret datterselskabet. Desuden er 
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det ikke revisors pligt at opdage besvigelser eller forfalskninger, og derfor kan man ikke hænge 

Deloitte ud for ikke at have opdaget regnskabsmanipulationen i DOT. Sten besvarer spørgsmålet, 

om det er revisors pligt at opdage besvigelser eller forfalskninger, således: Hvis revisor har en 

fornuftig revisionsplanlægning og laver fornuftige revisionshandlinger, er det revisors pligt, hvis 

revisionen afslører besvigelsesforhold, der kræver, at revisor udvider revisionen og kommunikerer 

dette med en fra ledelsen. Det er derfor ikke nok bare at skrive det i revisorprotokollen. Så længe 

revisionen ikke har afsløret kreditgivningen, som Lars Møller gav Tankoil, er det ikke revisors 

skyld, at denne besvigelse ikke blev opdaget. Frank Thinggaard, som er professor i 

regnskabsvæsen, mener, at OW Bunker-regnskabet kunne have været mere detaljeret, men at 

Deloitte alligevel kan klare frisag i Revisornævnet, han kommer dog ikke med en nærmere 

forklaring omkring hvorfor89. 

Efter at have gennemlæst årsrapporten for OW Bunker for regnskabsåret 2013, er det ikke vores 

overbevisning, at Deloitte burde havde taget et forbehold i forhold til going concern. Da vi stillede 

Sten Lauritzen følgende spørgsmål: Ikke for at spørge direkte om OW Bunker sagen, men OW 

Bunker gik konkurs inden for et par måneder. Burde revisor ikke har taget going concern forholdet 

med i 2013-regnskabet? Sten svarer således: “man som revisor ikke har den evne til at se 12 

måneder frem, for så ville påtegningen også være fejlfri. Revisor vil sagtens kunne stilles til ansvar 

for ikke at tage et forbehold om going concern, men det er kun, hvis revisor ikke har lavet de 

handlinger, der skal til for at vurdere konkursen. For at sikre os, at vi som revisorer aldrig får den 

kritik, så skulle vi jo meget ofte tage et forbehold. Man kan sagtens have forventning om, at det ikke 

går konkurs og alligevel gør, for der kan ske ændringer i forhold til olieprisen, eller hvad det måtte 

være”. Det vil sige, at selvom Deloitte ikke tog et forbehold for going concern i regnskabsåret 

2013, vil Deloitte ud fra vores opfattelse ikke få en bøde for ikke at tage et forbehold, da de ikke 

kunne havde forudset, at olieprisen ville falde så drastisk, og som Sten også nævner, har revisorer 

ikke forbindelser til de højere magter. Revisor er blot et menneske, der ikke kan forudse disse ting. 

Men med det sagt er det kun en formodning, eftersom vi ikke ved, hvilke revisionshandlinger 

Deloitte foretog for regnskabsår 2013. 

I oktober kort før konkursen besluttede OW Bunker at skifte regnskabsprincipper, så 

renteindtægterne fra den enorme kredit, datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore havde 

ydet til leverandøren i Tankoil, blev indregnet i OW Bunkers driftsresultat, hvilket var ulovligt, da 

det fik OW Bunkers økonomiske situation til at fremstå langt mere positivt, end realiteten var. 
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Finansdirektøren i OW Bunker, Kent Larsen, siger, at dette var clearet med Deloitte, dvs. Deloitte 

vidste om denne ulovlige transaktion. Eftersom DR Nyheder er i besiddelse af en mail, hvor Kent 

Larsen mener, at Deloitte godkendte ændringen. Men denne mail blev sendt af Kent Larsen til Jim 

Pedersen, tidligere bestyrelsesmedlem i OW Bunker. Af mailen fremgår følgende, bilag 8: 

XXX (den ledende OW Bunker-medarbejder) har clearet med Deloitte, at vi tager renter fra kunden 

med i GP (omsætningen). Vi indarbejder det i Q3. 

I forhold til denne mail påstår Deloitte ikke at have godkendt den problematiske regnskabsændring. 

Mailen er derfor ikke en klar indikation på, at Deloitte har godkendt, at de kan tage renterne med i 

omsætningen, da det er en intern mail mellem to medarbejdere i OW Bunker. Hvis mailen var 

blevet sendt fra Deloitte til Jim Pedersen, havde dette klart været bevis på, at Deloitte har godkendt 

regnskabsændringen. På baggrund af ovenstående er det derfor vores opfattelse, at Deloitte ikke kan 

stilles til regnskab for denne regnskabsændring, der blev foretaget i OW Bunker. 

8.1	-	Erhvervsstyrelsens	klagepunkter	
Erhvervsstyrelsens grundlag for klagepunkter er følgende, det skal dog siges, at eftersom 

Revisornævnet ikke har afgjort sagen, kan man derfor ikke finde kendelsen hos Revisornævnet 

endnu90. Det er kun klagepunkterne fra Erhvervsstyrelsen, der er offentliggjort, og man har derfor 

ikke revisorernes deklarering til klagen. 

8.1.1.1	-	Sag	2016-644	
Indbringelsespunkt 1: 

Revisorerne fra Deloitte har konkluderet, at oliederivaterne var indgået med sikringsformål, dvs. de 

har afdækket risikoen for olieprisændringer og konkluderet, at olielagre var sikrede mod udsving i 

oliepris. Erhvervsstyrelsen mener, at revisor ikke har dokumenteret de revisionshandlinger med 

henblik på at kontrollere, om derivaterne var anvendt til at sikre mod udsving i olieprisen på 

varelagre og kontrakter. De mener endvidere, at revisorerne ikke har dokumenteret om derivaterne 

var anvendt til at afdække olieprisrisici på lagre og kontrakter, hvilket revisor har konkluderet på, 

men Erhvervsstyrelsen mener, at der ikke foreligger dokumentation på revisionshandlinger, der 

brude havde været gjort i tilfældet. Ligeledes mener Erhvervsstyrelsen, at revisor burde havde 

identificeret en risiko for, at gross profit var påvirket væsentligt af gevinster og olieprisændringer, 

dvs. at OW Bunker ikke havde opnået stigning i gross profit i 2013 i kraft af en stigning i volumen 

og en stabil servicemargin som anført i årsrapporten. Disse stigninger skyldes nettogevinster på 
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olieprisrisici, eller som ikke selv havde til formål at sikre mod olieprisrisici. Revisor burde derfor 

ifølge Erhvervsstyrelsen have foretaget de nødvendige revisionshandlinger til at afdække denne 

risiko. Erhvervsstyrelsen vurderer, at revisor ikke har forholdt sig relevant til virksomhedens 

rammestyringsmodel, herunder skulle de have foretaget de nødvendige revisionshandlinger i 

forhold til risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, eftersom revisor ikke har taget 

konsekvensen af det forhold, at det ikke var muligt at opdele de enkelte derivater, kontrakter og 

lagre i sikringsformål, da der var tale om nettostyringsmodel. De har heller ikke undersøgt 

størrelsen af nettoindtægten i 2013 på de åbne nettopositioner og har dermed ikke revideret for at 

afdække risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

Indbringelsespunkt 2: 

Erhvervsstyrelsen håndhæver ligeledes, at der var en væsentlig risiko forbundet med OW Bunkers 

ledelsesberetning om, at virksomhedens indtjening var baseret på volumen af distribueret olie og 

den opnåede servicemargin, og at olieprisændringer ikke havde nogen direkte effekt på 

indtjeningen, hvilket efter Erhvervsstyrelsens opfattelse var urigtigt. Erhvervsstyrelsen finder 

derfor, at revisor på baggrund af sit kendskab til virksomhedens selektive risikostyringspolitik, 

herunder at det var et selvstændigt formål at opnå indtjening på olieprisændringer, burde have 

indset, at der var en væsentlig risiko for, at ledelsesberetningen var fejlagtig. Da 

olieprisændringerne kunne have en væsentlig påvirkning af indtjeningen, uden at dette fremgik af 

koncernregnskabet og årsregnskabet, var revisor herefter forpligtet til at notere dette i 

revisionspåtegningen, eftersom revisor ikke har opnået dokumentation for, at oplysningerne faktisk 

var konsistente med regnskabet ved fx at undersøge størrelsen af nettoindtægterne på de åbne 

nettopositioner. Sammenfattende vurderer Erhvervsstyrelsen, at revisor ikke har haft fornødent 

grundlag for at udtale, at oplysningerne i ledelsesberetningen var konsistente med regnskabet. Dels 

burde revisors viden om forretningsmodellen og rammestyringsmodellen, som ikke fremgik af 

årsrapporten, have givet oplysninger om, at der potentielt kunne være tale om væsentlige indtægter 

på olieprisændringer inden for den tilladte ramme for åbne nettopositioner, og størrelsen af disse 

indtægter i 2013, hvis de var væsentlige. Dels har revisors manglende revisionshandlinger i forhold 

til revideringen af størrelsen af nettoindtægter på olieprisændringer som konsekvens, at revisor ikke 

har kunnet udtale sig klart om, at oplysningerne i ledelsesberetningen var konsistente med 

regnskabet i relation til disse forhold. 
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8.1.1.2	-	Kommentar	knyttet	til	indbringelsespunkt	1	
Erhvervsstyrelsen mener i den første del, at Deloitte ikke har dokumenteret de handlinger, de har 

lavet i forhold til sikring mod udsving i olieprisen. Eftersom at Erhvervsstyrelsen kritiserer 

regnskabet, som Deloitte lavede i 2013, burde dette havde givet anledning til bemærkning. Det var 

en stor risikoområde, da en stor del af OW Bunkers indtjening kom fra deres risikostyring. Det 

kræver derfor at revisor i disse situationer udfører flere handlinger for at afdække risikoen for 

væsentlig fejl og mangler. Da vi ikke har materiale omkring de arbejdshandlinger, som Deloitte har 

udført i OW Bunker, kan vi ikke udtale os om, hvorvidt Erhvervsstyrelsen har ret i, at Deloitte 

burde have foretaget de nødvendige revisionshandlinger og dokumenteret disse. Omkring den kritik 

Deloitte får for ikke at have forstået rammestyringsmodellen, har vi interviewet Elife, hvor vi stiller 

hende følgende spørgsmål: ”Bør revisor have viden i forhold til forretningsmodellen og 

rammestyringsmodellen, hvis det ikke fremgår af årsrapporten? Det hun gør, når hun er 

teamkoordinator, er at bede sit team om at læse regnskabet og få en forståelse for forretningen. For 

hvis man ikke har en forståelse for forretningen, så kan det gå galt. Du kan ikke fange besvigelser 

eller identificere de risici, der er, hvis du ikke har forståelse for virksomhedens forretningsgange, 

og det er også det vigtigste ved udførelsen af revisionen, at man laver en risikobaseret revision. 

Hun nævner, at man skal identificere risiciene og lægge sin største indsats der. Generelt i revisors 

arbejde, og ikke kun i forbindelse med en børsnotering, er forretningsforståelse det vigtigste. Det er 

også der, man som revisor giver en værdi for selskabet, for når du sidder over for bestyrelsen i det 

selskab der skal børsnoteres og du ikke har forstået deres forretning, så kan du slet ikke være med i 

den diskussion. Revision er derfor værdiskabende i stedet for bare at være en ydelse”. Det er derfor 

af vores opfattelse at Deloitte har sat sig ind i OW Bunkers forretningsmodel, men hvorvidt de har 

forstået den, kan vi ikke give udtryk for. I og med man revidere en virksomhed der skal børsnoteres, 

følger der også en større honorar, da det kræver et større stykke arbejde at revidere og sætte sig ind i 

virksomhedens omgivelser og forretningsgange samt kontroller. Derfor vil det ikke ligne et stort 

revisionshus at undlade dette, specielt ikke i forbindelse med en børsnotering. Eftersom vi også 

spørger Elife i interviewet, om der skal udføres flere handlinger, når en virksomhed går på børsen? 

Hun svarede ja, der skal udføres flere handlinger, når en virksomhed går på børsen, da der er 

specifikke krav til, hvad en revisor skal erklære sig om i forbindelse med forventninger og historiske 

forhold. Når man arbejder med en virksomhed, der skal børsnoteres, vil man sænke sit 

væsentlighedsniveau, for her vil der derfor være flere områder, der kommer i scope og flere 

datterselskaber. Det formodes derfor, at Deloitte også sænkede væsentlighedsniveauet og derfor 
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revideret flere regnskabsposter, der tidligere ikke var scope, herunder også sat sig bedre ind i 

virksomhedens forretning og deres kontroller.    

8.1.1.3	-	Kommentar	knyttet	til	indbringelsespunkt	2	
Angående den første del, hvor Erhvervsstyrelsen kritiserer Deloitte i forhold til den 

ledelsesberetning, som OW Bunker har lavet, er vi ligeledes enige med Erhvervsstyrelsen, da cirka 

30 % af OW Bunkers omsætning kom fra spekulationer på oliepriser, giver dette en klar indikation 

på, at OW Bunkers indtjening var afhængig af oliepriserne. Revisorerne i Deloitte burde derfor 

have angivet forholdet i deres revisionspåtegning, men eftersom vi ikke har mulighed for at 

indhente disse materialer, er vi ikke vidende om, hvorvidt Deloitte har haft forholdet med i 

revisorprotokollen. Deloitte skulle havde revideret nettoindtægterne, da den udgjorde en væsentlig 

post, men hvorvidt dette er blevet gjort kan ikke siges91. 

Når revisor ikke overholder sit ansvar og ikke udfører sit arbejde på en rimelig og forsvarlig måde, 

kan revisor ifalde sanktioner. De forskellige strafformer er strafansvar, erstatningsansvar og 

diciplinæransvar. Der er rejst erstatningskrav mod Deloitte, da Erhvervsstyrelsen mener, at Deloitte 

har handlet culpøst, ligesom der er lidt et tab. Det er svært at vurdere, hvorvidt der er handlet 

culpøst, specielt i besvigelsessager. Det er derfor oftest en skønsmæssig vurdering. Her vil man ved 

afgørelsen se på, hvad en bonus pater havde gjort i tilsvarende situation. Selskabslovens § 361, stk. 

2, siger, at revisorer, som under udførelse af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har voldt 

kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det er derfor en hård anklage, 

Erhvervsstyrelsen retter mod Deloitte, eftersom Deloitte hverken forsætligt eller uagtsomt har været 

medvirkende til at tilføje kapitalselskabet skade. Deloitte har ikke været medvirkende til kredittens 

uhåndgribelighed i DOT eller det risikostyringssystem, OW Bunker havde, da der var mange i 

ledelsen, der ikke helt vidste, hvad der foregik, eftersom Altor også var inde under det.  

8.1.1.3.1	-	Ledelsesberetningen	

Hvorvidt Deloitte burde have indset klagepunktet i forhold til ledelsesberetningen, har vi været i 

kontakt med en kurator, advokat Henrik B. Sanders, omkring. Dette kan der læses nærmere om i 

afsnit 7.   

Vi stillede derfor Henrik følgende spørgsmål: ”Har du som kurator oplevet, at en ledelsesberetning, 

som ledelsen har udarbejdet, har været forkert i forhold til regnskabet. Hvor det er revisors pligt at 

udtale sig om den, men vedkommende ikke har opdaget fejlen, vil dette ende ud i en erstatningssag? 

																																																								
91 https://finans.dk/erhverv/ECE11054614/deloitte-tager-til-genmaele-efter-kritik-i-ow-bunkersag/?ctxref=ext 
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Henrik besvarer spørgsmålet således: ”Det er ikke revisoren, som udarbejder ledelsesberetningen, 

og det kan nogle gange godt gå galt. Interessenterne tror, at alt er revisors ansvar, men det er det 

bare ikke. Det er ledelsen, der laver regnskabet, og det er derfor bestyrelsen og direktionen, der 

aflægger det. Revisors pligt er kun at revidere det. Det er først, når det er fejl i revisionen, som 

ledelsen har aflagt, at revisor kan gøres ansvarlig, og det er derfor ikke bare nok, at regnskabet er 

forkert. Hvis revisor udtaler sig om ledelsesberetningen og ikke har fundet åbenlyse fejl i 

ledelsesberetningen, men hvis det senere hen viser sig, at det der står i ledelsesberetningen er 

forkert, kan der godt være grundlag for, at der bliver en sag, men at det ikke typisk er der, fejlen 

ligger. Ofte er det ikke ledelsesberetningen, som falder indenfor min interesse, og det store 

spørgsmål er, om revisor har revideret regnskabet rigtigt, for der kan jo stå alt muligt i 

ledelsesberetningen”. Det er kun, hvis regnskabet i virkeligheden ender med at være forkert, at man 

som advokat interesserer sig for det. Så en sag baseret på ledelsesberetningen, som ikke er korrekt, 

er ikke noget, han har stødt på, men han vil dog ikke udelukke, at det findes. Ud fra spørgsmålet, 

der blev stillet til Henrik i forbindelse med ledelsesberetningen, må det formodes, at revisorerne i 

Deloitte godt kan blive gjort ansvarlige for udtalelsen om ledelsesberetningen. Men som Henrik 

nævner, er det ikke her, fejlen ligger, da man vil få mere ud af en erstatning, hvis fejlen ligger ved 

revisionen af regnskabet. Hvorvidt Deloitte derfor kan gøres erstatningsansvarlig for en forkert 

udtalelse om ledelsesberetningen, kan vi ikke udtale os om. Vi mener dog, at anklagen, 

Erhvervsstyrelsen retter mod Deloitte, ikke er baseret på, at hverken bestyrelsesmedlemmerne eller 

andre medarbejdere i OW Bunker havde kendskab til oliespekulationerne og kreditten i DOT, 

hvorfor det gør det svært for revisorerne fra Deloitte at opdage dette. Det tyder på, at Deloitte 

måske alligevel ikke kan komme uden om dette klagepunkt, for som Henrik oplyser, er det ikke nok 

med, at det kun er regnskabet, der er forkert; det er også revisionen, der skal være forkert. Han 

oplyser endvidere også, at det ikke er indholdet i ledelsesberetningen, som er væsentlig, da der kan 

stå alt muligt, men at hvis regnskabet i virkeligheden ender med at være forkert, er det der, man har 

fokus på. Så en sag baseret på en ledelsesberetning, som er rigtig eller forkert er ikke det afgørende, 

dog er det ikke kun indholdet i ledelsesberetningen i OW Bunker-sagen, som er forkert, det er også 

hele regnskabet. Erhvervsstyrelsens indbringelsespunkt om ledelsesberetningen, vil derfor ikke 

være et punkt, som OW Bunker vil have de store udfordringer med.  

8.1.4	-	Revisors	ansvar	
For at Deloitte ikke bliver erstatningsansvarlig, skulle de havde udført deres arbejde ud fra god 

revisorskik. God revisorskik indebærer, at en revisor, der reviderer selskabets årsregnskab, skal 

efterkomme de krav, der er vedrørende revisionen. Herom har vi i interviewet med Sten Lauritzen 
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fra Revisornævnet spurgt, hvordan han definerer god revisorskik. Han svarer følgende: “God 

revisorskik består af god revisionsskik, god regnskabsskik, god revisoretik, god rådgivningsskik og 

god it-skik. Disse 5 begreber er samlet under det, der hedder god revisorskik. Det er ikke altid, at 

rådgivningsskik er et problem, eller regnskabsskik er et problem. Som regel vil revisionsskik være 

et problem i revisornævnssager, fordi Revisornævnets kompetence er at kigge på sager, der er 

omfattet af revisorloven - dvs. enten er den erklæring med høj grad af sikkerhed, eller også er der 

lavet et regnskab, som er til brug for mere end to parter, og så kan Revisornævnet behandle sagen. 

Det vil oftest være god revisionsskik, hvis der er udført revision, men det er ikke sikkert, at der er 

udført revision, for det kan også være en assistanceerklæring, og så er der ikke tale om god 

revisionsskik, så er der tale om god revisorskik, dvs. professionel omdømme, kompetence, 

nøjagtighed, hurtighed, som er mindre kategorisk end god revisionsskik, da den er opbygget af 

mange revisionsstandarder”.  Deloitte har udført revision, hvilket betyder at det kan gøre dem 

ansvarlig, såfremt der mangler revisionsarbejde. Derfor vil man se på om Deloitte har handlet i strid 

med god revisorskik, dvs. om Deloitte har udvist professionelt omdømme, kompetence, 

nøjagtighed, hurtighed - Alt dette vil indgå i vurderingen af, om Deloitte bliver erstatningsansvarlig 

eller ej.  

I forhold til, om man kan rejse ansvarsspørgsmål, om Deloitte kan blive ansvarlig for besvigelser, 

som Lars Møller begik, og hele deres risikostyringssystem, er udgangspunktet, at muligheden for, at 

der forekommer besvigelser, skal fastlægges i revisors bevidsthed i forbindelse med planlægningen 

af revisionen, jf. ISA 240. Dvs. revisor skal foretage specifikke revisionshandlinger med henblik på 

at vurdere, om ledelsen har tilsidesat nogle interne kontroller eller procedurer, og Elife fra PWC 

knytter også nogle kommentarer i forhold til dette spørgsmål: Hvad nu hvis ledelsen selv er 

indblandet i besvigelsen, ligesom i OW Bunker sagen. De har jo lettere ved at skjule nogle 

dokumenter og generelt fuske i regnskabet? Hun svarer: “Ja og her vil man lave nogle uforudsete 

handlinger. Det kan fx være kasseoptælling eller at sende saldobreve på et tidspunkt, hvor du ikke 

har informeret ledelsen om det. Det vil være sådan, at man går ud til kunden uden at give besked til 

dem, og så laver man en kasseoptælling og sender debitorbreve til deres debitorer. Her vil ledelsen 

ikke have så meget tid til at planlægge besvigelsen, i forhold til, hvis man ved, at revisorerne altid 

kommer i september og tjekker op. Her vil ledelsen derfor være bedre forberedt på, hvordan de skal 

skjule ting fra revisor, fordi de har haft tid til at tænke over det. Det er derfor, at en dataanalyse i 

disse tilfælde vil hjælpe meget på at fange, hvis der bliver begået besvigelser, fordi du netop har et 

indblik i alle posteringer, men ligeledes gælder, at man har forstået forretningsmodellen og 

løbende taler med ledelsen og har en god mavefornemmelse for, at de er pålidelige - det er jo også 
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sjældent, der sker besvigelser på det niveau. Man har jo krav om, at man skal spørge ledelsen 

direkte, om der bliver begået besvigelser”. Elife mener hermed, at revisor ikke skal informere 

ledelsen om, hvornår de planlægger at tage ud til kunden for at revidere. I tilknytningen til dette 

spørger vi også, hvordan man som revisor kan undgå, at ledelsen tilsidesætter kontroller og udføre 

besvigelser. Elife svarer følgende: “Jeg tror ikke, man 100 % kan undgå det, fordi hvis det er deres 

hensigt, så gør de det også. Som revisor har man jo ikke magten i virksomheden, men man tester 

kontrollerne og deres kontrolmiljø. Så på den måde har man en forståelse af virksomheden, og hvis 

de tilsidesætter kontroller, så vil man i forbindelse med sin kontrolrevision opdage det. Men hvis du 

ikke opdager det, så er det som sagt ikke revisors opgave at revidere med besvigelser for øje. 

Risikoen vil altid være der for, at ledelsen tilsidesætter kontroller og udfører besvigelser; det kan 

man ikke undgå. Men man kan have en god revision, herunder en god forståelse for forretningen og 

risiciene i virksomheden - derfor kan man se, hvor de burde have en kontrol - for det er ikke altid, 

at ledelsen tilsidesætter kontroller. Det kan jo være, de bare ikke har indført en kontrol, der 

afdækker de bestemte risici. Virksomheden skal også selv kende deres risici, og det gør de som 

regel, men det kan være, at man finansielt ikke har indarbejdet nogen kontroller. Som eksempel kan 

nævnes, at man ændrer stamdata på sine kreditorer eller bankforbindelser, hvilket er internt, og 

hvis der ikke er nogen til at godkende det, så er det jo klart, at muligheden for at begå besvigelsen 

er stor både internt i virksomheden og ude fra virksomheden. Fordi der er jo også tilfælde, hvor 

deres kunder laver en fiktiv faktura, som bogholderen tænker ser udmærket ud, og så bogfører de 

det i regnskabet. Så hvis man ikke som ledelse kender sine risici, fx i dette tilfælde beskytte sine 

masterdata, jamen så har man heller ikke fanget den risiko, for der skal være nogen, der har 

godkendt det og være noget ekstern dokumentation. Hvis der er mangel på kontroller, eller man har 

identificeret andre risici, så vil revisor jo skrive det i sin protokol. Og kommunikere dette med 

ledelsen via management letter”. Selvom Deloitte havde udført uforudsete handlinger, så kan man 

ikke 100 % undgå, at ledelsen tilsidesætter kontroller og begår besvigelser, fordi de kan være 

forberedte på, at revisor pludselig dukker op, hvilket den perfekte svindler ville være. Det er derfor 

svært at sige, at Deloitte burde havde opdaget problemet med kreditten i DOT.          

	

8.2	-	Prospektansvar	
I det følgende vil vi give en begrundet redegørelse for prospektansvaret, herunder hvad den skal 

indeholde. Dette vil vi bruge for at analysere, om Deloitte har overholdt deres del af ansvaret for 

prospektet, og om de kan stilles til regnskab for manglende revidering af prospektet. Et prospekt 
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udarbejdes bl.a. i forbindelse med, at en virksomhed bliver børsnoteret. Det er virksomhedens 

ledelse, der har hovedansvaret for udarbejdelsen af prospektet sammen med revisor, hvis revisor får 

til opgave at udarbejde den. Prospektet udarbejdes for investorerne, så de kan få et indblik i 

virksomhedens styrker og svagheder samt de risici, der er i virksomheden, herunder hvem der er 

ansvarlige, regnskabsoplysninger, forretningsoversigt mm.   

8.2.1	-	Informationskrav	til	børsprospektets	indhold	
Der har med tiden været reguleringer i kapitalmarkedet med det formål at skabe et indre marked 

tilbage i 1985, hvor man her ønskede at sammenkoble børserne på tværs af landene, for at kunne 

muliggøre det for investorerne at skabe de bedst mulige handlevilkår og på den måde fremme 

omsætningen og aktiviteten på tværs af landene. Det overordnede direktiv for denne regulering er 

71/2003/EF, ændret ved ændringsdirektivet 73/2010, prospektdirektivet samt direktiv 2001/34/EF 

betingelsesdirektivet. Det overordnede formål med prospektdirektivet er at skabe tillid til 

værdipapirerne på markedet samt at sikre investorbeskyttelse via højt informationsniveau, jf. 

præamblens pkt. 10 og 18, som skal sørge for, at investorerne, efter at have læst prospektet, ikke 

behøver at undersøge aktierne yderligere, dog vil man ikke kunne undgå dette, selv i de prospekter, 

som angives at være af høj information. Endvidere er formålet med prospektdirektivet også at 

harmonisere det på tværs af landegrænserne, således at prospektreglerne er ensartede og vil være 

med til, at man som investor kan investere på tværs af landegrænserne, og man som investor derfor 

ikke bør sætte sig ind i nye prospektregler for hver gang, man vil investere i aktier, og man vil 

derfor kunne rejse kapital på tværs af EU-landene. EU-kommissionen har ved Kfo. 809/2004 fastsat 

de minimumkrav, der skal være til et prospekt, og som også skal fremgå i selve prospektet. Disse 

minimumskrav i prospektet er opdelt efter typer af udstedere og værdipapirer. Der er opstillet 25 

mindstekrav, som skal afgives i form af skemakrav, som skal benyttes og fungere vejledende ved 

udarbejdelse af prospektet, og endvidere skal det også være med til at sikre, at investorerne hurtigt 

kan danne sig et overblik over prospektet og dets risici. Ud over dette skal der også oplyses om, 

hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af de forskellige dele i prospektet, hvilke risikofaktorer 

virksomheden står over for, oplysninger om hvem der har udstedt aktierne og også om selve 

aktierne, værdipapirerne m.m. Endvidere skal de ansvarlige, som har været med til at udarbejde 

prospektet, udarbejde en erklæring, hvor de bekræfter, at de oplyste oplysninger i prospektet er 

korrekt, fyldestgørende og giver et retvisende billede. Ved national ret må det erkendes, at de mest 

generelle og overordnede regler implementeres på lovniveau i dansk ret.  
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Hovedkravene findes i VPHL § 23, hvor reglen er, at man ikke må optage værdipapirer til handel 

og heller ikke udbyde værdipapirer til offentligheden, før et prospekt er blevet godkendt, jf. VPHL 

§ 23, stk. 1, jf. VPH § 23, stk. 3, finder man reglerne for indholdet i selve prospektet, hvoraf 

oplysningerne skal være korrekte, tilstrækkelige og relevante og tilsammen skal være med til at 

skabe et fuldstændigt billede af selskabets forhold. Inden et børsprospekt skal udgives på det 

primære marked vurderes det, hvorvidt indholdet i prospektet lever op til VPHL § 23, stk. 3-kravet 

og skal inden offentliggørelsen også godkendes af Finanstilsynet. Det er dog ikke selve indholdet i 

prospekt, som Finanstilsynet skal godkende, men blot at formkravene, skemakravene og de diverse 

oplysninger lever op til loven, jf. § 23, stk. 3. Det er endvidere ikke VPHL, som afgør reglerne og 

indholdet i prospektet, men dette fastsættes af Finanstilsynet, jf. § 23, stk. 7. I tilfælde af, at 

Finanstilsynet ikke godkender indholdet og argumenterer for, at der er mangler, kan de, jf. VPHL § 

22, stk. 2 og 23, stk. 1, stille yderligere krav til prospektet og indholdet, hvilket har medført, at man 

har lavet en prospektbekendtgørelse med dertilhørende vejledning og betingelsesbekendtgørelse92. 

I prospektbekendtgørelsen bliver der redegjort og beskrevet de formkrav, der er, uddybende regler 

omkring udbuddet, samt de undtagelser, der er. Prospektet skal opfylde de krav, der står i 

prospektbekendtgørelsen samt prospektforordningens mindstekrav, jf. artikel 3. Dette kan f.eks. 

være, hvem udstederen er og oplysninger om de værdipapirer, der bliver udbudt, jf. 

prospektbekendtgørelsen § 16, stk. 1. Prospektets opbygning skal følge prospektbekendtgørelsens § 

16, stk. 1, som betyder, at prospektet skal opbygges enten som et samlet dokument eller et tredelt 

dokument, og endvidere skal det indeholde et registreringsdokument, en værdipapirnote og et 

resumé93. 

8.2.2	-	Offentliggørelse	af	prospektet	
Når et prospekt skal offentliggøres, skal det følge reglerne i prospektbekendtgørelsen §§ 25-26, som 

oplyser, at et prospekt skal offentliggøres så hurtigt som muligt og absolut senest inden, udbuddet 

starter til offentligheden. Et prospekt er tilgængeligt for offentligheden, hvis det er sket gennem 

landsækkende dagblade, og hvis det er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside, jf. 

prospektbekendtgørelsen § 26. Godkendelsen sker via prospektforordningens bilag 1, pkt.1.1 samt 

bilag 3, pkt. 1.1, og godkendelsen skal ske fra begge parter, altså både fra udsteder af prospektet og 

også fra de rådgivere, som har været med til at udarbejde prospektet. 

																																																								
92 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø, 
93 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø,	
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8.2.3	-	Rådgivere-	og	emittentselskabets	ansvar	
Ansvarsfordelingen mellem revisorer, advokater, finansielle formidlere og emittenten er forskelligt, 

hvorfor der ikke er en særlig "god skik norm", når rådgiveren skal hjælpe til med udarbejdelsen af 

prospektet. Det er et krav, at der i ansvarspåtegnelsen i prospektet, jf. forordningens bilag 1, pkt. 1. 

1, skal fremgå, hvem der er ansvarlig for de forskellige dele i aktieregistreringsdokumentet, og dette 

gælder også for værdipapirnoten, jf. forordningens bilag 3, pkt. 1. 1. Det er selskabets ledelse, der 

har ansvaret for rådgiverne, og det er dem, som fordeler og afgrænser arbejdsopgaver ud til de 

forskellige, og det er derfor også selskabets ledelse, der har det primære ansvar for prospektet 

indhold, jf. SL § 11194. Ved udarbejdelse af et prospekt kan rådgivere blive stillet til ansvar for det 

mangelfulde arbejde, de har udført, som vedrører erklæringer og verificering af prospektets indhold, 

som bedømmes ud fra kravene til prospektets indhold og rådgivernes faglige normer. 

8.2.4	-	Værneting	og	sagsøgning	
Der har ikke været noget kontraktforhold mellem danske investorer og emissionsbankerne, hvorfor 

danske investorer, som har til hensigt at sagsøge emmisionsbankerne, skal gøre det via reglerne i 

RPL § 243 om deliktsværneting. Der bliver i starten af prospektansvarsafsnittet skrevet om 

værneting, og det tab, som er indtrådt, er foregået i Aalborg, hvorfor det er Retten i Aalborg, som er 

rette værneting. 

OW Bunkers hovedaktionærer var OW Lux S.À.R.L. og Altor Equity Partners AB, og hvis disse to 

parter skal sagsøge, skal dette også ske igennem Bruxelles I-forordningen og skal anlægges ved 

Retten i Aalborg, jf. artikel 5, nr. 3 om deliktsværneting. Der skal ved fastlæggelse af lovvalg tages 

udgangspunkt i, hvorvidt der er tale om kontraktforhold. Ved nærmere gennemlæsning af 

prospektet vil man kunne se, at der oplyses, at prospektet er udstedt i henhold til dansk lov, og dette 

betyder, at værdipapirhandelsloven, prospektbekendtgørelsen samt prospektforordningen finder 

anvendelse ved bedømmelse af prospektet, de fejl og mangler, der er, skal vurderes efter de danske 

erstatningsretlige regler95. 

8.2.5	-	Kritikpunkterne	ved	prospektet	
Dynamic Oil Trading, som var datterselskabet i Singapore, har forårsaget konkursen for OW 

Bunker, som i forvejen stod i en meget presset økonomisk situation på daværende tidspunkt. I 

prospektet fremgår der en oversigt over de datterselskaber, som OW Bunker ejede, og hvor meget, 

de bidrager med til indtjeningen. Dog ville man som investor ud fra prospektet ikke have kendskab 
																																																								
94	Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø,	
95 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø, 
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til, at OW Bunker i år 2012 oprettede datterselskabet DOT i Singapore med Lars Møller som 

direktør. OW Bunker præsenterede overordnet deres forretningsmodel i prospektet som at være, at 

selskabet køber olie til ca. USD 600 pr. ton og videresælger denne olie til USD 601 pr. ton, og at 

selskabet på denne måde opnår en marginal indtjening, hvorfor selskabet er afhængig af en stor 

omsætningsvækst. Dog mener aktionærerne, at det ikke er denne beskrivelse, som forklarer de 

positive resultater eller tab, som virksomheden har haft. Den tidligere direktør for Global Sales 

udtaler, at forklaringen på, at DOT ikke er med i prospektet, skyldtes, at man ville adskille de dele 

af forretningen, som man vidste ville være problematiske og svær at forklare offentligheden og ved 

en børsnotering. Derfor tog OW Bunker kun datterselskabets positive bidrag med i prospektet, han 

oplyser endvidere også, at Global Sales afdelingen aldrig har været bekendt med, hvor DOT fik de 

store summer af penge fra, da det oversteg saldoen sammenlignet med omsætningen: "Vi kan ikke 

gennemskue det. Det viser sig primært at være renteindtægter. Det er ikke bunkervirksomhed"96. 

OW Bunker har derfor med vilje selv undladt en del oplysninger angående DOT datterselskabet i 

prospektet, fordi det var en ”sort” forretning, som mange investorer ville stille spørgsmål til. For at 

undgå alle de spørgsmål til et datterselskab, der ikke havde rent mel i posen, var den letteste løsning 

kun at medtage indtjeningen fra DOT i prospektet. Et aspekt, som sandsynliggør, at ledelsen i 

Aalborg har været bevidst om kredittens størrelse, er kreditgrænserne og kreditbemyndigelsen. I 

OW Bunkers prospekt på s. 82 oplyser de, at: "OW Bunker har en formel struktur til styring af 

kreditbemyndigelse, der sikrer en ensartet fastsættelse af kreditgrænser og veldefinerede og 

delegerede godkendelsesniveauer"97 . I prospektet oplyses der endvidere, at kreditgivning på 

maksimalt USD 0,3 millioner skal godkendes af lokale managers, USD 2,5 millioner skal 

godkendes af koncernens kreditdirektør, USD 5 millioner kr. skal godkendes af kreditudvalget, og 

USD 10 millioner skal godkendes af OW Bunkers CEO. Der oplyses også, at i de tilfælde, hvor 

kreditten overstiger USD 10 millioner, skal det forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Niels 

Henrik Jensen, som var medlem af den daværende bestyrelse, benægter at have haft kendskab til 

kredittens store størrelse og mener derfor, der har været tale om brud på selskabets kreditpolitik98. 

Arvid Anders, som er Lars Møllers advokat, mener det modsatte af, hvad Niels Henrik Jensen 

oplyser, da han mener, at ledelsen i OW Bunker var vel vidende om kreditten og udtaler 

"Renteindtægter kan jo genereres på 2 måder. Enten fordi man har penge i banken, og det havde 

																																																								
96	Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. 
oplag 
97	https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/35CDDBFE-8BA2-451E-ACD1-343C367A54AC/6034757/OWBunker_Prospekt_IPO_2014.pdf		
98 https://www.fyens.dk/erhverv/OW-Bunker-bestyrelse-godkendte-ikke-millionkredit/artikel/2611958 
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OW Bunker ikke – eller også fordi man har ydet sine leverandører kredit"99. Jim Pedersen har også 

benægtet, at han ikke var klar over kredittens størrelse i DOT.    

Kuratorerne i konkursboet har et andet kritikpunkt, som vedrører OW Bunker og Deloitte. Kritikken 

er rettet imod, at selskabet ændrede regnskabsmetoder ved udarbejdelse af regnskabet til tredje 

kvartal i 2014. I de forrige regnskaber har renteindtægter - også de indtægter, som er genereret fra 

DOT - fremgået som finansielle indtægter i resultatopgørelsen. Dog ændrer selskabet 

regnskabsmetode og indregner i stedet renteindtægter i bruttoavancen og fremtræder som et 

driftsresultat, hvilket betyder, at regnskabet viser et andet billede af selskabets rigtige situation. På 

baggrund af det ovenstående må det derfor vurderes, at DOT havde en væsentlig betydning for OW 

Bunker og dets omsætning, da størstedelen af den beskrevne vækst i koncernen stammer fra DOT, 

hvorfor risiciene også burde være angivet i prospektet, ligesom indtjeningen gør, men dette må man 

bevidst have undladt. På den ene side oplyser bestyrelsen, at de ikke kendte noget til kredittens 

størrelse, mens der på den anden side er kritik omkring, at bestyrelsen har haft kendskab til dette, og 

uanset hvad resultatet ender ud i, burde dette være anført i prospektet, således at investorerne havde 

mulighed for, jf. VPHL § 23, stk. 3, at danne sig et overblik over selskabets aktiver, passiver, 

finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter. Endvidere ville kredittens størrelse uden tvivl 

også have haft en indflydelse på kursen, og det skulle derfor, jf. VPHL § 27, stk. 1, oplyses over for 

markedet så hurtigt som muligt100. 

Som der undervejs i opgaven bliver beskrevet, bliver Risk Management-afdelingen skjult fra alle, 

også internt i virksomheden101. På trods af selskabet har skjult de dele af risikostyringen, har de 

nævnt lidt om det i prospektet i afsnit D på s. 15 " Væsentlige ændringer i markedsprisen på 

skibsbrændstof, som ikke afdækkes eller overføres til kunderne, kan få væsentlig negativ indvirkning 

på OW Bunkers virksomhed, finansielle stilling og resultat", og endvidere kendetegner de også 

selskabet som at have et robust risikostyringssystem og kultur, der understøtter stabil drift, hvilket 

er en af deres styrker på s. 6 i prospektet. Ud fra hvad selskabet skriver i prospektet og i dets 

vedtægter, oplyses der ikke, at der foretages spekulationer i oliepriser. De skriver i stedet, at 

risikostyringen beskrives som stabil, og at virksomhedskulturen er konservativ. En intern rapport, 

som er modtaget fra McKinsey, som er blevet udarbejdet på baggrund af et mislykket salg tilbage i 

år 2012, skriver dog det stik modsatte af, hvad der bliver oplyst i prospektet og i vedtægterne. I 

rapporten fremgår det, at risk management-afdelingen i gennemsnit tjener 70 millioner kr. årligt. 
																																																								
99 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/297023/singapore-chef_i_nyt_angreb_paa_ow_bunkers_top.html 
100 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø, 
101 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag	
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Derudover viser rapporten også, at dette ikke er konstant, men svingende fra år til år, og at de i år 

2008 tabte ca. 100 millioner kr. og havde i år 2010 et overskud på 210 millioner kr. Selskabet 

formår i år 2012 at have et overskud på 12 millioner kr., mens de i slutningen af året har et 

underskud på 300 millioner kroner102. Hvis man holder McKinsey's rapport op imod Kenneth 

Rosenmeyers udtalelse: "Uden risikostyringen har vi været en global bunkervirksomhed, der køber 

olie til 600 dollar tonnet og sælger det til 601 dollar tonnet… Vi ville bare være det, vi skrev i 

prospektet” 103 . Det må konstateres, at den risikostyring der bliver nævnt i prospektet og 

vedtægterne, ikke er det, som er i selskabet. Dette betyder at man med vilje har undladt at nævne, 

hvad der drev deres risikostyringen, herunder hvad deres tab og gevinster var og hvordan de 

formodede at tjene på risikostyringen. Dette er størstedelen af analytikerne også enige i, bl.a. 

Carsten Dehn, som er porteføljemanager i SEB Wealth Management, og som var en af OW Bunkers 

største aktionærer. Han udtalte, efter at selskabet d. 7. oktober 2014 ved selskabsmeddelelse nr. 

22/2014 nedjusterede forventningerne til årets resultat med ca. 130 millioner kroner, efter denne 

nedjustering solgte SEB hele sin aktieandel i OW Bunker: "Den type risikostyring, som selskabet i 

realiteten har, er på ingen måde den type risikostyring, som vi blev præsenteret for ved 

børsnoteringen. Det tyder på, at selskabet har været villig til at tage mere risiko, fordi markedet var 

begyndt at komme under pres"104. 

Der er ved gennemgang af prospektet blevet identificeret en del mangler og fejl. DOT er et 

væsentligt punkt, og der er i prospektet ikke oplyst tilstrækkelig information omkring DOT, og at 

indtjeningen i datterselskabet ikke bestod af reselling og distribution, som de skriver i deres 

vedtægter, men at det stammer fra kreditgivning, hvilket har været med til at øge investorernes 

risiko. Endvidere bliver der i prospektet ikke oplyst om de risici, som DOT stod over for, det er kun 

de positive resultater, som DOT genererer, der bliver medtaget. Risikostyringen er også en 

væsentlig faktor, som man har udeladt i prospektet, da den beskrivelse ikke stemmer overens med 

selskabets faktiske risikostyring, og at selskabet i flere år har øget indtjeningen gennem 

oliespekulationer. Ud fra rapporten, som McKinsey udarbejdede i forbindelse med et salg, bestod 

30 procent af selskabets overskud af risikostyringen, hvilket ikke stemmer overens med deres 

beskrivelse af risikostyringen som værende stabil drift og konservativ virksomhedskultur. Projekt 

Oak har også været et meget diskuteret område, netop fordi man i en salgsopstilling i år 2013 

nævnte alt om DOT, og at man i udkastet til prospektet også nævnte DOT. Til gengæld udlod OW 

																																																								
102 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
103 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag 
104 Skoube, Jakob. OW Bunker – insidernes fortælling om det dramatiske kollaps. Gyldendal A/S 2015, 1. udgave, 1. oplag	
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Bunker, at medtage de risikofyldte områder for DOT, i det endelige prospekt. De har derfor handlet 

i ond tro, ved bevidst at undlade DOT i det endelig prospekt, deres formål har her været, at få 

aktierne til at afspejle mindre risiko. Informationskravene og oplysningspligten har også mødt 

kritik, da OW Bunkers ændring i anvendt regnskabspraksis for tredje kvartal 2014 har været 

ulovligt. Endvidere blev markedet ikke underrettet om de voksne kreditter i DOT og heller ikke 

omkring deres likviditetsproblemer i oktober måned105. 

8.2.6	-	Ansvaret	for	fejl	og	mangler	
Af OW Bunkers prospektet på side 5, fremkommer det, hvem der havde ansvar for udarbejdelsen af 

prospektet. De ansvarlige for prospektet er: Niels Henrik Jensen (bestyrelsesformand), Søren 

Johansen (partner/næstformand), Tom Behrens-Sørensen (bestyrelsesmedlem), Jakob Brogaard 

(bestyrelsesformand), Kurt K. Larsen (bestyrelsesformand), Petter Samlin (direktør), Jim Pedersen 

(CEO) og Morten Skou (CFO)106.  Alle de fejl og mangler der er i prospektet er det de overordnede 

personer, der kan blive stillet til ansvar for.       

8.2.7	-	Verifikation	i	praksis	
Det er god prospektskik at have en verifikationsproces, da der er flere, der kan angribe ledelsen, når 

der mangler en verifikationsproces, fordi den fungerer som en kvalitetserklæring, hvilket betyder at 

den er med til, at give en indikation af at, det der står i prospektet er blevet undersøgt og er 

retvisende. I den forbindelse udføres verifikationen af en dansk advokat udpeget af 

emissionsbanken/emissionsbankerne. Det foregår som et interview, hvor der spørges om processen 

og oplysningerne i prospektet. Emissionsbanken skal sørge for at få alle oplysninger fra udstederen, 

herunder alle interne perioderegnskaber for det indeværende år, som må anses for nødvendige for at 

kunne videregive investorerne et retvisende billede af virksomheden. Dette skal gennemgås med 

udstederens ledelse og evt. med udstederens revisor, jf. børsetiske regler § 10, stk. 1 og 2. En 

manglende afholdelse af verifikationen betragtes som risikabelt for en børsnoteret selskab, og det 

vil efter Højesterets praksis være et element i ansvarsvurderingen. En verifikation er efter dansk 

praksis et møde, der foregår med ledelsen, hvor verifikationsadvokaten stiller spørgsmål og får svar 

fra virksomhedens ledelse, advokat og revisor. Verifikationsadvokaten får stillet et datarum til 

rådighed, men det omfatter stadig ikke alle forhold i selskabet. De kriterier, der anvendes til at 

fastlægge indholdet af datarummet og verifikationen er baseret på det, der er relevant for 

																																																								
105 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø 
106	https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/35CDDBFE-8BA2-451E-ACD1-
343C367A54AC/6034757/OWBunker_Prospekt_IPO_2014.pdf 
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prospektet. Dette kan være forhold som dokumentation, der skal benyttes af verifikationsadvokaten 

til at udforme verifikationsspørgsmål. Det skal derfor være væsentlig information. Det er lidt svært 

at fastlægge det konkrete væsentlighedsniveau, men det fremgår af prospektdirektivet artikel 5, 

hvad der er nødvendigt for, at investorerne kan danne sig et billede af selskabets aktiver, passiver, 

finansielle stilling, resultater og forventede udvikling. De væsentlige dokumenter, der skal 

medtages eller overdrages til verifikationsadvokaten, er, bestyrelses- og revisionsprotokollater, de 

seneste regnskaber, budgetter, forhold vedrørende fast ejendom og lejekontrakter, eventuelt 

miljøforhold, låne- og finansieringsaftaler, herunder finansiel leasing, immaterielle rettigheder, 

overordnede medarbejderforhold, kontrakter for ledelsen, væsentlige kontraktforhold, forsikringer 

og retssager. Verifikationen foretages på baggrund af et af de seneste udkast til det endelige 

prospekt, og dette udkast bruger verifikationsadvokaten til at forberede detaljerede spørgsmål, som 

han sender til direktionen, nøglemedarbejderne, selskabets revisorer, selskabets juridiske rådgivere 

og bestyrelsen 107 . Verifikationsdokumentet opbygges normalt, så den følger opbygningen i 

prospektet. Selskabet og dens rådgivere bliver under selve mødet bedt om at uddybe erklæringer i 

prospektet, hvor disse spørgsmål er åbne, så de, der besvarer dem, selvstændigt kan forholde sig til 

det. Den, der svarer, skal også overveje, om svaret er korrekt, og om det har betydning samt 

væsentligt indhold.  

Efter mødet udarbejder verifikationsadvokaten referat af svarene for verifikationsmødet. Det 

udarbejdede verifikationsdokument offentliggøres ikke, men forbliver fortroligt. 

Verifikationsdokumentet videregives til selskabet i tilfælde af, at der skulle opstå nogle retssager, 

og det er kun her, den vil få en egentlig anvendelse. Men selvom en verifikationsproces er 

forbundet med god prospektskik, er dette ikke ensbetydende med at ledelsen i selskabet kan fratage 

sig ansvaret, de har stadig et ansvar for prospektets indhold108. 

Hvis det i et prospekt er undladt at tage en verifikationsdel med, er det selskabet, der har ansvaret 

for dette, ligesom det også er dem, som har ansvaret i tilfælde af, at dele af verifikationen er 

mangelfuld. Selskabet vil have muligheden for en ansvarsfraskrivelse, hvis prospektet er korrekt, og 

verificeringen er fuldstændig. Hvis der i et prospekt er flere dele, hvor flere aktører ved 

udarbejdelsen af prospektet har ansvaret for mangelfuldt arbejde ved de forskellige dele, vil man 
																																																								
107	Altor afviste kritikken og valgte i stedet at skrive en mail til DR, som lyder således "Selskabet (OW Bunker, red.) 
udførte en omfattende børsnoteringsproces med input fra rådgivere og bestyrelsesmedlemmer osv. En 
børsnoteringsproces er selskabets proces, og det er dem, der træffer beslutningen om, hvorvidt en børsnotering skal 
laves. Og det er selskabet, der er ansvarlig for prospektet107". Ud fra denne mail, som kapitalfonden Altor skrev til DR 
Nyheder, fralagde de sig al ansvaret for udarbejdelsen af prospektet.	
108	Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen 
Thomas Christian, Windberg Christian Morsø	
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fastsætte en indbyrdes ansvarsfordeling ud fra de omstændigheder, jf. EAL § 25. Der bliver lagt 

hovedvægt på, hvor grov de enkelte mangelfulde dele er, og hvem der lettest kan bære tabet, 

hvorfor de enkelte aktørers forsikringsforhold vil blive taget i betragtning, jf. EAL § 25, stk. 2109. 

Ved nærmere gennemgang af prospektet for OW Bunker, er der ikke blevet identificeret en 

verifikationserklæring, hvorfor det er uvist, hvorvidt det er blevet verificeret eller ej og i tilfælde af, 

at det er, så er det uvist af hvem. Hvis prospektet ikke er blevet verificeret, må man undersøge 

nærmere i tilfælde af, det er foretaget andre sikkerhedsforanstaltninger, som kan sidestilles med 

dette. En verifikationsproces vil oftest identificere de mangler og fejl, prospektet indeholder, 

hvorfor der ved en manglende eller ukorrekt verificering vil være en betydelig 

væsentlighedsvurdering af prospektet og de mangler og fejl, der er. Da der i prospektet ikke er 

blevet fundet en verifikationserklæring, må det lægges til grund, at ledelsen ikke selv har foretaget 

verifikationen, hvilket i sidste ende må betyde, at det er selskabets ledelsesorgan, som er ansvarlig 

for indholdet i prospektet110. Herunder kan Deloitte heller ikke stilles til ansvar i forbindelse med 

verificeringen, da de ikke har verificeret sig. 

8.2.8	-	Emissionsbankerne	
Der er sammenfald imellem Carnegies bestyrelse og Altor, da Harald Mix og Frederik Ströholm er 

direktører i Carnegie Holding AB og partnere i Altor Equity Partners AB. Endvidere fremgår det 

også af prospektet, at Carnegie indirekte kontrolleres af Altor Fund III GP Limited, Jersey111. 

Endvidere er Harald Mix key executive i Altor Fund II og Altor Fund III, og han er indirekte også i 

ledelsesorganet af moderselskabet til Carnegie112. Ud fra dette må det konkluderes, at der er 

personsammenfald og sammenfaldende interesser på sælger- og rådgiversiden, hvilket vil betyde, at 

ansvarsnormen for Carnegie skærpes yderligere med den begrundelse, at banken kan have 

egeninteresse i emittentselskabet OW Bunker, da ejerkredsen er den samme. Det må formodes, at 

emissionsbankerne Carnegie og Morgan Stanley har været bekendt med OW Bunkers risikostyring, 

oliespekulation og datterselskabet DOT, da det i Projekt Oak indeholder en opfordring fra 

emissionsbankerne om, at man bør beskrive disse forhold nærmere, da det vil være et stort 

interesseområde for investorerne113. 
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111 OW Bunker Prospektet – S. 21 
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8.2.9	-	Altor,	Altor	Fund	II	og	Altor	Fund	III	
Det er endnu uvist, hvilken rolle Altor har haft i forbindelse med udarbejdelse af prospektet, og 

hvad aftalen har været med OW Bunkers ledelse. Hvis det kan påvises, at Altor har påført OW 

Bunker investorerne økonomisk skade, ville dette blive behandlet efter de danske erstatningsretlige 

regler. Hvis Altor har medvirket direkte og aktivt med udarbejdelse af prospektet eller passivt ved 

blot at give instrukser omkring dette, skal de selv hæfte for de tab, som investorerne har lidt.  Som 

det også er beskrevet øverst, har Altor både direkte og indirekte ejerskab tilknyttet til OW Bunker 

gennem selvstændige juridiske personer. Altor havde på det tidspunkt ejet OW Bunker i 7 år, 

hvorfor det må formodes, at Altor har kendskab til selskabet, dets risikostyring, DOT samt den 

øvrige forretningsmodel.  

8.2.10	-	Vurdering	af	uagtsomheden	
Det er essentielt, at prospektet, jf. VPHL § 23, stk. 3, skal give et fuldstændigt billede af selskabets 

aktiver, passiver, finansielle forhold, risici og fremtidsperspektiver. Oplysningerne i prospektet skal 

være korrekte og retvisende og være med til at give et fuldstændig billede af selskabet og dets 

forhold. Endvidere er det, jf. VPHL § 27, stk. 1, et krav, at man som et selskab, der udsteder aktier, 

er forpligtet til at offentliggøre og dele intern viden, som vil have en effekt og relevans for 

kursudviklingen hurtigst muligst med alle investorer på samme tid. Selskabet ændrede 

regnskabspraksis, hvilket må betyde, at selskabet i hvert fald på det tidspunkt var bekendt med 

DOT's kreditgivning. Da denne kreditgivning blev offentliggjort, havde OW Bunker ikke en chance 

for at overleve på trods af rekonstruktionsplanen, hvilket betød at den store kredit var kursrelevant. 

OW Bunker ledelsen afholdt den 16. oktober et krisemøde med henblik på selskabets risikostyring 

og DOT's kreditgivning, hvor det i tredje kvartals regnskab kunne ses, at tabet for risikostyringen er 

taget med, hvorfor man har holdt DOT's kreditgivning skjult, og VPHL § 27, stk. 1, er således ikke 

opfyldt. Det må derfor vurderes, at kreditgivningen og likviditetsunderskuddet var en stor faktor for 

OW Bunkers konkurs, som skete blot 14 dage efter tredje kvartalsregnskab. Det må derfor 

konkluderes, at både primære- og sekundæraktionærer, som har ejet OW Bunker-aktier siden år 

2014 kan påberåbe sig, at VPHL § 27, stk. 1, ikke er overholdt. De oplysninger, som OW Bunker 

skjulte for markedet og investorerne ville havde påvirke kursudviklingen og investorernes adfærd, 

hvorfor kausalitetsbetingelsen derfor må være opfyldt114. Eftersom investorerne havde valgt at 

sælge deres aktier, hvis de kendte til kreditgivningerne i DOT og hvis de kendte til tabet på deres 

risikostyring.  
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Ved vurdering af kausalitet kigger man på, om de fejl og mangler, der har været i prospektet, dette 

kan bl.a. være om der er begået simpel- eller grov uagtsomhed. Hvis fejlinformationerne er simpel 

uagtsomme, er det investorerne, som har bevisbyrden for kausalitet og adækvans. Investorerne har 

derfor bevisbyrden, hvilket betyder, at det er dem, som skal bevise, at de ikke havde købt OW 

Bunker-aktierne, hvis de havde været bekendt med de korrekte oplysninger, som selskabet skjulte, 

og de skal endvidere også bevise, at de fejlinformationer, som selskabet har givet, har forårsaget et 

tab. Hvis fejlinformationerne derimod er groft uagtsomme eller forsætlige, betyder dette, at 

beviskravene svækkes og der derfor i stedet formodes en kausalitet og en omvendt bevisbyrde. Her 

er det de sagsøgte parter, som skal bevise, at investorerne havde købt aktierne på trods af at de fik 

de korrekte informationer. De sagsøgte parter skal endvidere kunne bevise, at tabet ikke skyldes 

fald i oliepriser. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om simpel eller grov uagtsomhed, vurderes på 

baggrund af, hvilken part der bærer bevisbyrden. Dette kan f.eks. være, om de prospektansvarlige 

faktisk var bevidste om, at det var nødvendigt at oplyse om de forhold, der var udeladt i prospektet. 

Men ser man i forhold til emissionsbankerne, er deres ansvarsnorm skærpet, hvis det vurderes, at de 

har handlet groft uagtsomt, vil bevisbyrden blive lempeligere for investorerne. 

Kausalitetsspørgsmålet vedrørende offentliggørelse af kursrelevante informationer kan have to 

drejninger; hvis den manglende offentliggørelse viser sig blot at være en simpel overtrædelse af 

VPHL § 17, stk. 1, er det investorerne, som skal vise, at de havde handlet anderledes i tilfælde af, at 

informationerne var blevet offentliggjort korrekt. Hvis den manglende offentliggørelse derimod 

vurderes at være en indlysende overtrædelse af VPHL § 27, stk. 1, vil beviskravene blive lempet, og 

bevisbyrden vil derfor være omvendt. Så det er selskabet og ledelsen, som skal bevise, at 

investorerne ikke havde solgt eller undladt at købe aktier i oktober 2014, hvis de havde været 

bevidste om selskabets faktiske forhold 

Ved vurdering af adækvans, vil bevisbyrden og beviskravet for adækvans have en sammenknytning 

til kausaliteten. Hvis man kan sandsynliggøre, at OW Bunker-aktien havde en højere risikoprofil, 

end hvad det faktisk fremstod som i prospektet, vil dette have en sammenhæng med, at investorerne 

vil tabe på aktierne. Det, man ville vurdere i dette tilfælde ville være, hvorvidt de 

prospektansvarlige burde have indset, at udeladelser af de korrekte oplysninger ville påvirke 

investorernes køb af aktier, og at det i sidste ende ville betyde, at de ville tabe på det. Det formodes 

at siden direktionen har skjult så mange oplysninger omkring deres risk management og ikke oplyst 
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investorerne omkring DOT fordi det var så tabsgivende. Må det derfor vurderes at de 

prospektansvarlige har vidst, at dette ville påvirke investorernes køb af aktierne115. 

Det sidste punkt, man ville kigge på, ville være egen skyld og accept af risiko. Det vurderes, at 

investorer, som havde tegnet aktier på baggrund af prospektet, havde mulighed for at afstå tab ved 

at sælge sine aktier med fortjeneste indtil september 2014. OW Bunker meddeleler ved 

selskabsmeddelelse nr. 23/2014 den 23. oktober et urealiseret tab på risikostyringen, og de oplyser 

endvidere ved selskabsmeddelelse nr. 25/2014 den 5. november, at de nu havde fået tal på de 

urealiserede tab fra risikostyringen, og at det lå på ca. USD 150 millioner, og at der har været et 

bedrageri i datterselskabet DOT. Det er første gang ved denne selskabsmeddelelse, at investorerne 

bliver informeret om de faktiske forhold i selskabet, og at risk management-afdelingen derfor 

lukker, fordi man gerne vil minimere skaden, dog bliver det stadig ikke her oplyst, at risk 

managementafdelingen bliver benyttet til oliespekulationer. De investeringer, som er foretaget 

mellem ultimo oktober til primo november, kan være svært at vurdere, om der er tale om en egen-

skyld vurdering, da markedet ikke var bekendt med de rigtige forhold. Men alligevel var selskabet 

meget i medierne på det tidspunkt, hvorfor investorerne som minimum burde have indset, at der var 

en risiko med aktien, hvorfor det i princippet må vurderes, at erstatningen i hvert fald ville bortfalde 

for de aktier som blev erhvervet i den periode116. 

 

Overordnet set vil man, ved at samle alle de mangler og fejl der er i prospektet, kunne vurdere at 

prospektet ikke er retvisende, hvilket altså betyder at kravene i VPHL § 23, stk. 3 ikke opfyldes.  

Ud fra de materialer, man har til klagepunkterne, må det vurderes, at der vil være tale om en 

lempelig bevisbyrde for investorerne. Udgangspunktet er at OW Bunkers ledelse jf. afsnit 8.2.6, vil 

være ansvarlige for prospektet, og det er dem, der har den skærpende bevisbyrde for, at 

investorernes tab ikke skyldtes det fejlbehæftede prospekt, som de har udarbejdet. Endvidere er 

Projekt Oak dokumentere også med til at styrke dette, da indholdet tydeligvis sandsynliggør, at man 

forsætligt har udeladt at tage oplysninger med, hvilket ville påvirke kursen. Det vurderes derfor, at 

																																																								
115 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø, 
116 Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen Thomas 
Christian, Windberg Christian Morsø,	
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de ansvarlige for udarbejdelse af prospektet vil blive erstatningsansvarlige for det tab, som 

investorerne har lidt, på baggrund af de oplysninger, der er oplyst i prospektet117. 

8.2.11	-	Deloittes	ansvar	i	forhold	til	prospektet	
Deloitte var ekstern revisor for OW Bunker før børsnoteringen, under børsnoteringen og indtil 

dennes konkurs. Som det blev beskrevet tidligere i opgaven var det ledelsen i OW Bunker, der 

udarbejde prospektet. Revisorerne fra Deloitte, var ikke med til at udarbejde prospektet. Under 

revisors ansvar i OW Bunkers prospekt side 129 fremgår der følgende: ”Vores ansvar er at 

udtrykke en konklusion om de konsoliderede resultatforventninger på grundlag af vores 

undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale 

standard (ISAE 3000), ‘‘Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af 

historiske finansielle oplysninger’’ og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik 

på at opnå høj grad af sikkerhed for, om resultatforventningerne i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og i overensstemmelse med den for Selskabet 

gældende regnskabspraksis. Som led i vores arbejde har vi efterprøvet, om resultatforventningerne 

er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende 

regnskabspraksis, herunder kontrolleret den indre talmæssige sammenhæng i 

resultatforventningerne. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt 

grundlag for vores konklusion” 118 . En ISAE 3000 erklæring indebærer revision af, om al 

anvendelse af personoplysninger logges, kan uvedkommende personer tilgå personoplysninger, har 

medarbejderne modtaget den fornødne instruktion omkring håndtering og behandling af persondata, 

er der fastsat instrukser, som fastlægger ansvaret for ind- og uddatamateriale, foregår udførelse af 

service, reparation eller kassation af medier, der indeholder persondata, på betryggende vis.  

Den erklæring, som Deloitte har givet i prospektet, kan ikke tilknyttes den kritik, som Deloitte har 

fået i forhold til det arbejde, OW Bunker har bedt Deloitte om at udføre. Havde Deloitte på den 

anden side givet erklæring som ISRE 2400 eller ISRE 2410, hvilket omhandler opgaver om review 

af historiske regnskaber og review af perioderegnskaber, kunne de blive kritiseret på baggrund af 

dette. Her ville man kunne stille spørgsmål til, hvordan renteindtægterne, der kom fra Singapore, 

ikke blev opdaget, eller hvorfor de ikke har stillet spørgsmål til deres risikostyring. Denne kritik 

ville passe i henhold til en ISRE 2400 eller ISRE 2410 erklæring. Men arbejdet, som Deloitte blev 

																																																								
117	Prospektansvaret i dansk ret: en juridisk analyse af ansvarsgrundlaget for fejlbehæftede børsprospekter, Pedersen 
Thomas Christian, Windberg Christian Morsø,	
118 https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/35CDDBFE-8BA2-451E-ACD1-
343C367A54AC/6034757/OWBunker_Prospekt_IPO_2014.pdf 
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bedt om at udføre i OW Bunker i forbindelse med regnskabsår 2014 og herunder i forbindelse med 

udarbejdelsen af prospektet, indebar ikke revision i forhold til virksomhedens finansielle stilling. 

Herunder står der også på side 129 i OW Bunkers prospekt, at revisorerne ikke udtrykker nogen 

konklusion om resultatforventningerne. Det har derfor ikke været revisors arbejde at revidere de 

historiske tal eller revidere selskabets aktiver og passiver i prospektet. I den forbindelse har vi 

spurgt Elife fra PWC om følgende: Hvad hvis det er en erklæring, der ikke omfatter historisk fortid 

eller budget, men en overordnet erklæring, om man har revideret regnskabet? Hun svarede: “Det vil 

man ikke gøre, din erklæring vil være meget klarere, der er forskellige former for erklæringer. Hvis 

du giver en høj grad af sikkerhed, så kan du også blive stillet til ansvar, så skal du også havde 

undersøgt og givet dokumentation på du har givet den komfort du har givet. Det er ligesom hvis 

man har lavet aftalt arbejdshandling, der udtaler du dig fx 1 % ud af populationen, men af den 1 % 

udtaler du dig 100 % af dvs. du erklærer dig 100 %”. Hun mener derfor, at ens erklæring vil være 

meget klarere, og det må derfor formodes at revisorerne ikke kan blive stillet til ansvar med en 

ISAE 3000 erklæring. Deloitte nævner også, at de ikke var gået i gang med at revidere for 

regnskabsår 2014, og de derfor ikke vidste, hvad der skete i virksomheden på daværende tidspunkt. 

Vi spørger også Elife om følgende: I det prospektet, der blev udarbejdet for OW Bunker, havde 

revisor ikke givet nogle erklæring om indholdet for prospektet, de havde kun udtalt sig om deres 

ansvar i forhold til det arbejde, de ville udføre. Elife besvarer følgende: “Det er et meget juridisk 

spørgsmål. Mit personlige vurdering er, at man ikke kan blive stillet til ansvar for noget hvor man 

ikke har afgivet en erklæring. Så kan man stille spørgsmålet om det er åbenlyst, at man skulle have 

set de forhold. Så kan du sige måske, for du er jo en erfaren revisor, og der er derfor nogen ting, 

som du burde havde set - en god revisionskik. Men det ved jeg ikke, om man kan stilles til regnskab 

for, og det er også lidt at gå udenom. Fordi hvis jeg har en erklæring, og jeg siger, at det er det jeg 

har lært, jamen hvorfor skal jeg så blive stillet til ansvar for noget, jeg ikke har givet erklæring for. 

Men lige præcis den sag handler også om forretningsforståelse”. Hun håndhæver, at man kun kan 

blive stillet til ansvar i forbindelse med det revisorer erklærer sig for, dvs. at formodningen om at 

Deloitte ikke ville kunne stilles til ansvar for prospektet kan godkendes. Elife påpeger desuden, at 

Deloitte manglede forretningsforståelse for OW Bunker, hvilket vi også under afsnit 7.10 havde 

formodning om. Hvorvidt Deloitte derfor burde have stillet spørgsmål omkring oliespekulationerne, 

eftersom cirka 30 % af omsætningen afhang af deres oliespekulation, er efter vores mening et punkt 

Deloitte kan blive stillet til ansvar for, da Deloitte ikke havde nok kendskab til OW Bunkers 
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forretningsmodel. Man vil efter vores opfattelse dog ikke kunne gøre Deloitte ansvarlig for deres 

arbejde i prospektet ift. forhold til ISAE 3000 erklæringen.  

I interviewet med Sten Lauritzen fra Revisornævnet spørger vi ham om, hvorvidt en revisor kan 

blive stillet til regnskab for et prospekt, og han besvarede følgende: ”Hvis revisor går ind og 

erklærer sig. På de fleste børsprospekter har revisor orienteret om, hvordan regnskabet historisk 

har været, og revisor kan orientere om, hvordan budgetterne ser ud. Her skal revisor leve op til, at 

regnskabstallene er skrevet rigtigt af, og for budgettal skal revisor forholde sig til, at disse 

budgetter er retvisende og nogenlunde lever op til god budgetskik. Det er der, hvor revisor 

erklærer, at han kan blive hængt op på, men hvis revisor ikke bliver bedt om at udtale sig om 

prospektet, og han ikke har erklæret sig til de ting, der står i prospektet, så kan revisor ikke bliver 

hængt op for det”. Revisorerne i Deloitte har ikke erklæret sig omkring regnskabstallene i 

prospektet eller om budgettal, herunder heller ikke andet indhold i prospektet, hvilket giver 

anledning til, at revisorerne ikke vil blive hængt ud for prospektet. Da prospektet ikke indeholder en 

verificering, betyder dette, at Deloitte ikke har erklæret sig over for en verificeringsadvokat, og 

herunder ikke kan stilles til ansvar for verificeringen. Det er af vores opfattelse at Deloitte ikke kan 

stilles til ansvar hvad angår indholdet af prospektet samt de finansielle oplysninger fra 2014, og kan 

derfor ikke ifalde ansvar for mangler eller fejl i prospektet. 

9. Interessenternes forventninger til revisors ansvar 
Under vores interview med Sten Lauritzen, Elife Savas og Henrik B. Sanders har vi fokuseret på 

god revisionsskik, hvornår man kan blive stillet til ansvar hos Revisornævnet, hvad en revisors 

ansvar er, og hvad forskellen er mellem revisors ansvar og interessenternes syn på revisors ansvar i 

forhold til besvigelser. Vi vil i dette afsnit sammenholde vores indarbejdede viden undervejs i 

opgaven og de forskellige interviews, vi har haft, for at komme med en egentlig adskillelse mellem 

en revisors rolle og hvad interessenternes forventninger er i forhold til revisor i forbindelse med 

besvigelser. 

9.1	-	Interview	med	Henrik	B.	Sanders	
Henrik B. Sanders’, som undervejs i opgaven vil blive betegnet som Henrik, primære 

beskæftigelsesområder er virksomhedsoverdragelser, og han er specialiseret inden for konkurs, 

kreditorinteresser og insolvensret. Han har som advokat mere end 25 års erfaring og har bistået flere 

af de største pengeinstitutter og andre kreditorer i relation til insolvensretlige problemstillinger, og 

han har endvidere været kurator i flere af Danmarks største konkurskomplekser og har siden år 
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2008 været udnævnt som fast kurator ved Sø- og Handelsretten i København og har arbejdet som 

rekonstruktør og deltaget i flere rekonstruktioner. Henrik B. Sanders repræsenterer som kurator 

flere interessenter såsom ansatte, kreditorer og staten. Han har undervejs i sin karriere som kurator 

også beskæftiget sig med flere konkursboer, som har været ramt af besvigelser, herunder IT 

Factory, hvorfor han også har erfaring med besvigelsessager. Vi mener derfor, at Henrik B. Sanders 

er den rette vedkommende at interviewe til besvarelsen af dette spørgsmål. Vi havde ugen forinden 

interviewet sendt spørgsmålene til Henrik, så han havde mulighed for at forberede sig på 

spørgsmålene. Vores spørgsmål var inddelt i to dele, hvor spørgsmålene i den ene del var rettet mod 

ham som kurator, og spørgsmålene i den anden del var rettet mod interessenternes forventninger til 

revisor og besvigelser. Interviewet foregik på hans kontor onsdag den 24. april, hvor vi optog hele 

interviewet og efterfølgende transskriberede det. Transskriptionen af interviewet er vedlagt som 

bilag 3. Henrik B. Sanders starter interviewet med at fortælle, at ordet interessenter er enormt bredt 

og fortæller, at interessenter omkring et selskab kan være aktionærer, kreditorer, kunder m.m. Han 

oplyser, at når han har kuratorhatten på, er han meget opmærksom på, hvad man rent faktisk kan 

kræve fra en revisor. Her refererer han til loven, bekendtgørelser og ISA'er. Han fortsætter og 

oplyser, at der er grænser for, hvor langt revisorer skal revidere i forhold til besvigelser, og selvom 

der muligvis kan være interessenter, som forventer mere, forventer han kun det, man skal fra en 

revisor og ikke mere.   

	

9.2	-	Interessenternes	forståelse	over	for	revisor	
Henrik fortæller, at hvis han som kurator repræsenterer interessenter, er det fordi, de har rejst krav 

mod enten revisor eller selve virksomheden, og er derfor interesseret i at få deres penge tilbage. I de 

tilfælde, hvor der rejses krav mod revisor, vil en kurator gå ind og vurdere, om revisor har overholdt 

sine pligter i forhold til besvigelser. Han oplyser også, at revisor ikke har pligt til at opdage alle 

besvigelser, da der sagtens kan opstå besvigelser, som revisor ikke har haft kendskab til og derfor 

ikke haft muligheden for at opdage. Typisk vil man i disse situationer heller ikke gøre revisor 

ansvarlig, og her må han fortælle sine klienter, at man ikke kan gøre revisor ansvarlig, selvom de 

rigtig gerne vil. Henrik oplyser, at man som advokat starter ud med at foretage en juridisk 

vurdering, og undersøger om der er et ansvarsgrundlag, som i retten vil betyde, at man får en 

erstatning. Revisor vil kun blive erstatningsansvarlig, hvis revisor ikke har overholdt sine pligter.  
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9.3	-	Revisors	ansvar		

Vi stillede et spørgsmål til Henrik B. Sanders, der lød således: ”Det er vores opfattelse, at det er 

svært at finde ud af, om revisor burde have opdaget besvigelsen eller ej. For hvis revisor har lavet 

de nødvendige arbejdshandlinger og kan dokumentere disse, men stadig ikke kunne opdage 

besvigelsen, hvad ville man så gøre i denne situation? ” Henrik svarede: ”Så er det ikke revisors 

problem, og det er faktisk det, som er kompliceret med besvigelser, for de er svære at opdage. Det 

er dem, som foretager besvigelsen, der er ansvarlige og foretager direktionen udførelsen af 

besvigelsen, er det meget svært for revisor at opdage denne”. Han henviser under interviewet til 

Memory Card Technology-sagen, hvor revisoransvar var meget centralt. Ledelsen var i denne sag 

uden tvivl ansvarlig, men spørgsmålet var, om man kunne gøre revisor ansvarlig, da der var nogle 

opskrivninger på varelageret, som var rigtig voldsomme. I landsretten nåede man frem til, at revisor 

var ansvarlig, men i Højesteret blev de frifundet, fordi de havde gjort det, de kunne som revisor. 

Dette spørgsmål stillede vi for at finde frem til, om revisorerne i Deloitte, ville blive stillet til 

ansvar, da det var direktionen, der stod for besvigelserne i OW Bunker. Ud fra den viden vi har 

opnået under udarbejdelse af opgaven samt ud fra Henriks interview, må det formodes at 

revisorerne fra Deloitte ikke ville blive stillet til ansvar for de besvigelser der skete i OW Bunker. 

Vi stillede også Henrik følgende spørgsmål: ”Efter vores opfattelse er det ikke fordi, revisor vil 

være med til at sløre for besvigelser eller lukke øjnene for dem, specielt når det er så store 

virksomheder, hvad er din opfattelse? ” Henrik besvarer spørgsmålet således: ”Når man ser tingene 

bagefter, når man ligesom har resultatet, vil man efter besvigelsen bliver opdaget tænke, at der er 

nogle, der burde have set det. Det kan godt være svært som revisor at opdage det i situationen, når 

man er vant til at have med ledelsen at gøre og er vant til at tro på, hvad de siger. Så jeg tror ikke 

nødvendigvis, revisor har en ond indsigt, jeg tror nogle gange, at de har svært ved at se det. Og det 

kan skyldes, at de ikke er dygtige nok, eller at besvigelsen har været sløret så godt, at det er svært 

at se”. Ud fra dette må det derfor formodes, at havde Deloitte haft viden om de besvigelser, der 

blev foretaget i OW Bunker, så havde de også taget hånd om dem. Da revisor ikke har ond indsigt 

ved ikke at opdage besvigelsen eller på andre måder været med til at sløre for besvigelserne selv og 

være medvirkende for dem. Det formodes her, at Deloitte har haft svært ved at se de besvigelser, 

der blev begået i OW Bunker, men ikke har haft intention om at sløre for dem.   

 

I interviewet med Sten Lauritzen når vi frem til samme konklusion, som med Henrik B., eftersom 

Sten Lauritzen udtaler følgende " Jeg vil lige starte med at nævne, at revisornævnet består af en 

formand, brugerrepræsentanter og lige så mange revisorrepræsentanter. Man kunne sagtens 
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forstille sig at brugerrepræsentanterne ser anderledes på det end revisorrepræsentanter, fordi vi 

som revisorer prøver at holde fast i der er en lovgivning, der er revisionsstandarder, til at tjekke om 

vi har gjort det vi skal og så er det bare ærgerligt, hvis der er besvigelser. Mens oftest som sagerne 

bliver fremlagt kan man godt sidde som lægmand og tænke det er for dårligt at der er en der kan gå 

hen og it-falske, hvordan kan det lade sig gøre uden revisor opdager det. Men det er ikke så 

indlysende at man burde havde opdaget det, fordi man har jo lavet de revisionshandlinger som en 

bonus parter revisor skal lave uden at opdage besvigelserne - og så er man jo ikke en dårlig 

revisor”. Udtalelser fra både Henrik B. Sanders og Sten Lauritzen viser, at selvom det er meget let 

at angribe revisorerne i OW Bunker for ikke at opdage besvigelserne, betyder det ikke 

nødvendigvis, at revisorerne ikke har udført de arbejdshandlinger, som en bonus pater revisor ville 

havde udført i samme situation, og dette betyder derfor ikke, at revisorerne fra Deloitte er mindre 

dygtige, fordi de ikke har opdaget besvigelsen.  

 

Et andet spørgsmål vi også stillede Henrik B. var, hvorfor revisorerne bliver stillet til ansvar, selv i 

de situationer, hvor ledelsen skjuler og sløret for nogle informationer selv, og om det er retfærdigt i 

de tilfælde. Til dette svar fortæller Henrik om IT Factory, som han også selv har været inde over. 

Stein Bagger luskede med en del ting i virksomheden, og på daværende tidspunkt var det KPMG, 

som var revisor og de reviderede enormt store omsætninger, som var baseret på en aftale, som 

fyldte 1,5 side. Henrik oplyser, at revisorerne burde have indset, at revision af en enkelt 

dokumentation på 1,5 side for en virksomhed, der havde en milliard i omsætning, simpelthen ikke 

var nok, og at de burde have udført flere arbejdshandlinger og spurgt mere ind til det. Han oplyser, 

at dette er et meget godt eksempel på, at revisor bliver ansvarlig for ikke at have gjort sit arbejde 

godt nok selvom der er tale om en besvigelse, og at det er denne del af deres rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant spiller ind, da offentlighedens og interessenternes forventninger 

er, at de har tingene i orden. Men eftersom sagen med OW Bunker ikke er opgjort endnu, har vi 

ikke Deloittes dokumentation på arbejdshandlinger, og det kan derfor ikke vurderes, hvorvidt dette 

også har en sammenhæng i forhold til OW Bunker.  

 

Under vores interview med Elife Savas oplyser hun, at når en virksomhed går på børsen, er der et 

decideret krav til, hvad en revisors skal erklære sig om, med hensyn til forventninger og historiske 

forhold. Hun oplyser også, at hvis man er revisor for et selskab, som skal på børsen, vil man typisk 

operere med et lavere væsentlighedsniveau, og dette betyder at der kommer flere områder med i 

scope, og man skal derfor udføre yderligere handlinger, men man nedsætter oftest 
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væsentlighedsniveauet i forbindelse med en børsnotering, da den har en anden opmærksomhed fra 

offentligheden end almindelige virksomheder har. Det må derfor vurderes, som Sten Lauritzen også 

oplyser, at en revisor ikke sidder i de store magter, hvilket betyder at revisorerne fra Deloitte ikke 

kunne have forudset, at olieprisen ville falde så drastisk, at det ville føre til en konkurs for OW 

Bunker. Revisorerne fra Deloitte er heller ikke skyld i de høje kreditter, der blev givet i Singapore. 

Dette burde direktionen have styr på og tage hånd om, da det godt kan vise sig at regnskabet var 

retvisende, da kreditgivningen ikke er ulovligt, så længe det bliver indarbejdet i regnskabet lovligt.  

 

9.4	-	Forventningsafstemning	
God revisionsskik findes i RL § 16, og er noget revisor skal overholde for ikke at ifalde ansvar. Set 

fra interessenternes vinkel kan man konkludere, at det ikke er alle, der har en indsigt i revisorloven 

og har derfor ikke en forståelse for, hvad godt revisionsarbejde egentlig er. Dette resulterer derfor i, 

at interessenternes forventning til godt revisionsarbejde ikke altid stemmer overens med 

revisorloven, hvorfor der her ikke er en forventningsafstemning mellem begge parter. Under vores 

interview med Henrik fortalte han om de interessenter, han repræsenterer, og oplyser, at i alle 

besvigelsessituationer vil interessenterne gerne have deres penge tilbage, hvilket også er forståeligt. 

Men han formår at forklare disse interessenter, at der først skal foretages en juridisk vurdering af, 

hvorvidt revisor har overholdt sine pligter eller ej, og i tilfælde af, at revisor ikke har overholdt sine 

pligter, kan han blive stillet til ansvar. Ud fra det Henrik fortæller, tyder det på, at interessenterne i 

de fleste tilfælde oftest beskylder revisoren, og det er her, forventningen er anderledes sammenholdt 

med revisorloven. I de fleste tilfælde må han derfor fortælle sine klienter, at man ikke bare kan stille 

revisor til ansvar for ikke at have opdaget besvigelsen, selvom de rigtig gerne vil. Henriks erfaring 

er også, at når en besvigelsessag kommer frem, har folk den opfattelse, at man lægger alt ansvaret 

over på revisoren, men at man først skal holde det op imod revisorloven, god revisorskik, de 

forskellige ISA'er, før man kan vurdere dette. Ud fra hans svar som advokat må det konstateres, at 

overordnet set har interessenterne en meget høj forventning til revisor, når der bliver konstateret 

besvigelser i virksomheden.  

 

Vi har undervejs i opgaven analyseret to sager fra Revisornævnet, sag 23/2010, som handler om, at 

bestyrelsesformanden har klaget over revisorerne, da vedkommende mener, at revisorerne har været 

med til at svække selskabets muligheder, og at de ikke har opfyldt deres forpligtelser som revisor. 

Bestyrelsesformanden mener, at revisorerne ud fra en stor honorarudbetaling til direktøren og 

manglende bilag burde have konstateret dette. Som forsvar til dette oplyser revisorerne, at de i 
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planlægningsfasen har analyseret risikoen for mulige besvigelser, herunder også usædvanlige 

transaktioner, uden at finde en indikation på besvigelser, hvorfor de mener, det er i 

overensstemmelse med god revisorskik. Hvis man ser på bestyrelsesformandens klage, har 

vedkommende en forventning om, at revisor burde havde opdaget dette, dog er det vigtigt at huske, 

at det er ledelsen og bestyrelsen i virksomheden, som skal sikre, at det er de interne kontroller, der 

er i orden for at undgå besvigelser i virksomheden, og at ledelsen oftest kan tilsidesætte de interne 

kontroller, hvorfor det er sværere for revisor at opdage en besvigelse, når dette sker. Ud fra denne 

sag må det konkluderes, at der ikke er en forventningsafstemning mellem, hvad 

bestyrelsesformanden forventer, og hvad revisor udfører som arbejde. Revisornævnet vælger i 

denne sag at frikende revisorerne, da de mener, at revisorerne under planlægningsfasen har søgt at 

afdække besvigelsesrisikoen, og at bestyrelsesmedlemmet ikke har andre begivenheder til støtte for 

at de oplysninger, som revisor har modtaget, ud over dem fra ledelsen, ville have indikeret, at 

besvigelsen ville blive opdaget. Ud fra denne sag må det derfor også vurderes, at der er risiko for, at 

væsentlige fejl eller besvigelser ikke opdages, også selvom revisionen er planlagt og udført efter 

revisionstandarderne. Det er derfor ikke ensbetydende med, at revisionen ikke er blevet udført efter 

god revisionsskik, hvis det viser sig, at der er tale om besvigelser efterfølgende.  

9.5	-	Professionel	skepsis	
Under vores interview med Elife Savas snakkede vi om revisor og de arbejdshandlinger, der er 

blevet udført under revisionen. Her nåede vi frem til, at hvis man har arbejdspapirerne på plads, 

herunder har udført de handlinger, man skal f.eks. på omsætningen, hvor man har tjekket 

tilstedeværelsen af debitorer, og at man har sendt saldobreve til dem og følger op på, at man får svar 

tilbage, vil betyde, at man har handlet i overensstemmelse med god revisionsskik, og man har fulgt 

det, som revisionsstandarderne forlanger. Det vil derfor gøre det svært at stille revisor til ansvar, når 

revisor rent faktisk har foretaget de revisionshandlinger, en bonus pater revisor havde gjort i samme 

situation. Noget andet vi også har snakket med Elife om og beskrevet under afsnit 5.9, er revisors 

professionelle skepsis, som er et meget centralt område i revisionen. Det er vigtigt, at revisor altid 

bevarer sin professionelle skepsis under hele revisionen, og også når de bliver præsenteret for 

materiale, de får udleveret. Interessenternes forventning til revisor er netop, at vedkommende har en 

høj grad af professionel skepsis under hele revisionen og forventer at, revisor har styr på det 

udleverede materiale.  

 

Sag 47-2004, som findes under afsnit 6.3.2, der i korte træk omhandler besvigelse i en virksomhed, 

hvor kassereren formåede at forfalske kontoudtog og sendte disse til revisoren i forbindelse med 
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revision af bogføringen. Revisoren indhentede i denne situation ikke en ekstern saldobekræftelse fra 

banken, hvorfor vedkommende blev pålagt en bøde. Det må derfor konkluderes, at revisor i denne 

situation burde have udvist professional skepsis ved at indhente en ekstern bekræftelse. Under 

interviewet med Elife fik vi derfor et indtryk af at professionel skepsis er en vigtig og meget 

væsentlig del af revisors arbejde, hvorfor det er vigtigt, at revisorernes tillid til oplysninger, de 

modtager fra ledelsen, skal mødes med høj skepticisme under hele revisionen, det er også dette 

interessenterne forventer fra revisorerne.  

 

9.6	-	Planlægningsfasen	
Under vores interview med Elife fik vi indtrykket af, at planlægningsfasen er en vigtig del inden 

man påbegynder revisionen. Det er vigtigt, at man i revisionsteamet læser regnskabet igennem, og 

får en forståelse for virksomheden, og hvad den beskæftiger sig med. På den måde kan man 

identificere de risici og besvigelser, som virksomheden står over for. Som revisor er det i denne 

fase, man vil kunne skabe en værdi for virksomheden. Det er derfor i denne planlægningsfase, man 

kan identificere what can go wrong og identificere virksomhedens kontrolmiljø. Som Elife også 

oplyste er det dog vigtigt at huske, at man som revisor ikke reviderer med besvigelser for øje; 

risikoen for, at ledelsen tilsidesætter sine kontroller, vil altid være der, det kan man ikke undgå. Det 

er derfor vigtigt, man som revisor får et kendskab til virksomheden og dets kontrolmiljø. Dette er 

også vigtigt med hensyn til, at der i nogle tilfælde kan være en risiko, som virksomheden ikke selv 

er bekendt med. Her vil revisor kunne anbefale, hvilken form for kontrol, de skal indsætte i de 

risikofyldte områder. 

 

Som Elife udtrykker under interviewet, kan revisor ikke vide alt, og i de tilfælde, hvor der er blevet 

opdaget en besvigelse, er det vigtigt at huske, at revisorens arbejde er begrænset, da man ikke kan 

revidere alle områder. Det er derfor vigtigt, at man har arbejdspapirerne i orden, for at kunne 

dokumentere, man har lavet de handlinger, en revisor bør lave og dermed udvist god revisionsskik. 

Hun oplyser også, at forventningerne fra omverden er høje til revisorer i forbindelse med at opdage 

besvigelser, da revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter, hvilket betyder, at den underskrift 

du giver i årsrapporten betyder, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det er dog 

vigtigt at huske, som alle vores interviewede var enige i, at revisor ikke kan vide alt, og så længe 

vedkommende har opfyldt sine pligter, kan man ikke blive stillet til ansvar. 
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10. Konklusion  
Revisors krav og ansvar i forhold til besvigelser, når de skal revidere et regnskab, er at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlige fejlinformationer, hvad enten de 

skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar er derfor blandt andet at indgå i en tæt 

kommunikation med den daglige ledelse og øverste ledelse, for at opnå viden om forhold, der kan 

indikere risiko for besvigelser. Ydermere har revisor ansvar for altid at have professionel skepsis 

under udførelsen af revisionen og har kommunikationspligt i tilfælde af mistanke om besvigelser. 

Hvis revisor har udført de handlinger, en bonus pater revisor ville havde udført i en tilsvarende 

situation, har revisor varetaget sit ansvar og kan således ikke pålægges ansvar for besvigelser i 

virksomheden, som revisor ikke har opdaget, da det er ledelsens ansvar at opdage besvigelser og 

implementere interne kontroller for at imødegå risikoen for besvigelser. Det er ifølge ISA 240 et 

krav til revisor at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, som følge 

af besvigelser, samt opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. Dette gøres ved at udforme og gennemføre passende 

reaktioner og på passende vis at reagere på besvigelser eller mistanke herom, som er konstateret 

under revisionen. Revisor skal forstå de procedurer og de interne kontroller, virksomheden har, og 

generelt sætte sig ind i virksomheden og dens omgivelser.  

 

Revisornævnets syn på revisors rolle i forhold til at opdage besvigelser er, at såfremt revisor har 

overholdt lovgivningen og fulgt revisionsstandarderne, er det ærgerligt, hvis der senere hen bliver 

opdaget besvigelser, som revisor ikke har vidst noget om. Da det ifølge Sten Lauritzen ikke er så 

indlysende, at revisor burde havde opdaget besvigelsen, for hvis man har lavet de 

revisionshandlinger, som en bonus pater revisor ville have lavet, men ikke opdaget besvigelserne, er 

det ikke ensbetydende med, at man er en dårlig revisor. Revisors rolle er derfor at leve op til god 

revisorskik, som består af god revisionsskik, god regnskabsskik, god revisoretik, god 

rådgivningsskik og god it-skik. I de fleste tilfælde er det revisionsskik som er et væsentligt emne i 

Revisornævnssagerne. Erhvervsstyrelsen indklagede revisorerne Lynge Skovgaard og Anders O. 

Gjelstrup fra Deloitte, for ikke at have overholdt god revisorskik. I forhold til revisorerne Lynge 

Skovgaard og Anders O. Gjelstrup fra Deloitte, vil afgørelsen i Revisornævnet have følgende 

vurdering: Har de revideret debitorerne, har de opsat en god revisionsplan, hvordan har de vurderet, 

om der er going concern, har de fulgt revisionsstandarderne, har de gjort det, en bonus pater person 

ville gøre i en tilsvarende situation? Vi kan ikke vurdere, hvordan sagen vil ende i Revisornævnet, 

herunder hvorvidt de to revisorer får en bøde hver, bliver frifundet eller bliver frataget deres 
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autorisation som revisor, eftersom vi ikke besidder Deloittes arbejdshandlinger og derfor ikke kan 

udtale os omkring dette. Ud fra analysen af de to sager 23/2010 og 47-2004, hvor sag 23/2010 endte 

med en frifindelse af revisor, og i sag 47-2004 blev revisor idømt en bøde, er det vores opfattelse, at 

såfremt revisor har udført de revisionshandlinger, en bonus pater revisor havde gjort i tilsvarende 

situation, og selvom der opdages besvigelser, er det ikke revisors ansvar. Men modsat, hvis revisor 

ikke har udført de rette revisionshandlinger, vil de blive anklaget for ikke at have opdaget 

besvigelsen. Efter interviewet med Sten Lauritzen er vi kommet frem til, at revisorer, der har mange 

års erfaring, ofte ikke ender i situationer, hvor de ikke har udført de rette revisionshandlinger, 

medmindre der sker fejl. Vi fik derfor det indtryk, at revisorerne fra Deloitte, som begge er 

statsautoriserede revisor med mere end 12 års erfaring, ikke umiddelbart bevidst ville undgå at 

udføre de revisionshandlinger, der skal til for at afdække risikoen for væsentlig fejlinformation.    

 

Oliespekulationerne udgjorde en væsentlig risiko for OW Bunker, hvor de sammenlagt tabte 55,4 

mio. dollar på deres oliespekulationer. Dette var derfor skyld i, at aktiekursen i OW Bunker 

styrtdykkede inden for månederne oktober til november. OW Bunker havde estimeret olieprisen til 

at stige, mens olieprisen i slutningen af regnskabsåret 2014 faldt til cirka 45 dollar per tønde. I 

oktober måned udgjorde OW Bunkers aktiekurs 83 kr., hvilket endte med en suspendering fra 

fondsbørsen. Men det var ikke just det, der var skyld i konkursen, for hvad Jim Pedersen ikke vidste 

- ifølge ham selv - var de store kreditter, Lars Møller gav i datterselskabet Dynamic Oil Trading. 

Disse kreditter, som Lars Møller gav, havde overgået den limit, som han måtte give, og tæt ved 

konkursen udgjorde kreditten, som Lars Møller havde givet sin kunde Tankoil i Singapore, 100 

mio. dollar. Den maksimale limit, Lars Møller måtte give, var 10 mio. dollar, da Tankoil ikke kunne 

tilbagebetale denne kredit, og oven i olieprisen faldt, stod man i OW Bunker med en enormt stor 

gæld. Med kreditten som et låg over gryden, gik OW Bunker konkurs den 7. november 2014. 

Revisorerne stod over for en del udfordringer i OW Bunker, herunder at spekulationerne omkring 

oliederivaterne, da det hverken fremgik i prospektet og blev også holdt skjult internt. Efter at have 

gennemlæst prospektet er vi ikke stødt på en beskrivelse af deres risikostyring, og herunder hvordan 

de estimerede olieprisen. Det er derfor vores opfattelse, at Deloitte ikke har haft viden om 

bedrageriet, der blev begået af ledelsen i OW Bunker. Da vi spurgte under interviewet med Sten 

Lauritzen, om et stort revisionshus kunne finde på at lukke øjnene for væsentlige fejl for at beholde 

kunden til næste år. Det var ikke noget Sten Lauritzen, var blevet bekendt med før i Revisornævnet, 

da han pointerede, at store revisionshuse aldrig ville tænke i de baner, dels på grund af ens ry, og 

dels fordi der også føres tilsyn med revisionshusene.  
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I oktober kort før konkursen besluttede OW Bunker at skifte regnskabsprincipper. De indregnede i 

stedet renteindtægterne fra den enorme kredit, datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore 

havde ydet til leverandøren i Tankoil, i OW Bunkers driftsresultat, hvilket var ulovligt, da det fik 

OW Bunkers økonomiske situation til at fremstå langt mere positivt, end realiteten var. Direktionen 

i OW Bunker mente, at de havde clearet det med Deloitte. Men i vores analyse er vi kommet frem 

til, at Deloitte ikke har godkendt forholdet. De har givet klare instrukser på, at dette er en ulovlig 

handling og har hermed overholdt deres ansvar som revisor. Årsagen til, at revisorerne fra Deloitte 

blev indklaget til Revisornævnet, er at Erhvervsstyrelsen mener, at revisorerne ikke har fulgt 

reglerne for god revisorskik. Det første indklagelsespunkt omhandler oliespekulationerne samt 

manglende forståelse for rammestyringsmodellen i OW Bunker. Eftersom at Erhvervsstyrelsen 

kritiserer regnskabet, som Deloitte lavede i 2013, burde dette havde givet anledning til bemærkning. 

Det var en stor risikoområde, da en stor del af OW Bunkers indtjening kom fra deres risikostyring. 

Deloitte brude derfor havde udført flere handlinger for at afdække risikoen for væsentlig fejl og 

mangler. Men da vi ikke har materiale omkring de arbejdshandlinger, som Deloitte har udført i OW 

Bunker, kan vi ikke udtale os om, hvorvidt Erhvervsstyrelsen har ret i, at Deloitte burde have 

foretaget de nødvendige revisionshandlinger. Omkring den kritik Deloitte får, for ikke at have 

forstået rammestyringsmodellen, er vi nået frem til, at Deloitte muligvis ikke har forstået OW 

Bunkers forretningsmodel. I det andet indklagelsespunkt, klagede Erhvervsstyrelsen over, at 

revisorerne fra Deloitte ikke har udtalt sig korrekt om ledelsesberetningen. Angående dette 

klagepunkt har vi været i kontakt med Henrik B. Sanders, som er kurator. Vi kom frem til under 

interviewet, at den store fejl ikke ligger i, om man udtaler sig om en ledelsesberetning, men mere 

om fejlen ligger i forhold til revisionen af regnskabet. Det er selvfølgelig revisors ansvar at udtale 

sig korrekt om ledelsesberetningen, og revisorerne fra Deloitte har i dette tilfælde ikke overholdt 

god revisorskik, da fejlen ikke kun var i ledelsesberetningen, men også i regnskabet. 

 

I forhold til, om man kan rejse ansvarsspørgsmål for, om Deloitte kan blive ansvarlig for 

besvigelser, som Lars Møller begik og hele deres risikostyringssystem, er udgangspunktet, at 

muligheden for, at der forekommer besvigelser, skal fastlægges i revisors bevidsthed i forbindelse 

med planlægningen af revisionen, jf. ISA 240. Dvs. revisor skal foretage specifikke 

revisionshandlinger for at vurdere, om ledelsen har tilsidesat nogle interne kontroller eller 

procedurer.  
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Det kan konkluderes ud fra både interviewet med Sten Lauritzen, Elife Savas og Henrik B. 

Standers, at revisor stadig godt kan have svært ved at opdage besvigelser, selvom man er i tæt 

interaktion med ledelsen. Revisorerne fra Deloitte har derfor ikke været i ond hensigt. De har blot 

haft svært ved at se alle de interne besvigelser, som Jim Pedersen og Lars Møller begik i OW 

Bunker. Det betyder ikke nødvendigvis, at Deloitte vil blive stillet til ansvar for besvigelserne der 

blev foretaget i OW Bunker. Da vi efter at have analyseret sag 23/2010 og interviewet Sten 

Lauritzen er kommet frem til, at der sagtens kan ske besvigelser i en virksomhed, som revisor ikke 

opdager og ikke vil blive stillet til ansvar for. Der er selvfølgelig også situationer for det modsatte. 

Men alt i alt er det vores formodning, at Deloitte vil ende med at stillet til ansvar for 

indklagelsespunkt et og to. Da revisorerne ikke har været opmærksom på at det der stod i 

ledelsesberetningen også stemte overens med regnskabet, fordi det gjorde det ikke. Revisorerne fra 

Deloitte har varetaget deres ansvar i forhold til prospektet, da det ikke var deres ansvar hverken at 

udtale sig om den eller at være med til at udarbejde den. Det er alene OW Bunker, der har det fulde 

ansvar for prospektet. Dette udgjorde heller ikke et klagepunkt for Erhvervsstyrelsen, da man ikke 

kan gøre revisor ansvarlig for noget, man ikke har erklæret sig om. I prospektet har Deloitte givet 

en ISAE 3000 erklæring, hvor de udtrykker, at de ikke kan give nogen konklusion for 

resultatforventningerne i 2014.  

 

Set fra interessenternes vinkel, kan man konkludere, at det ikke er alle, der har en indsigt i 

revisorloven og har derfor ikke en forståelse for, hvad godt revisionsarbejde egentlig er. Dette 

resulterer derfor i at interessenternes forventning til godt revisionsarbejde ikke altid stemmer 

overens med revisorloven, hvorfor der her ikke er en forventningsafstemning mellem begge parter. 

Ud fra det Henrik fortæller, tyder det på, at interessenterne i de fleste tilfælde oftest beskylder 

revisoren, og det er her forventningen er anderledes sammenholdt med revisorloven. I de fleste 

tilfælde må han derfor fortælle sine klienter, at man ikke bare kan stille revisor til ansvar for ikke at 

have opdaget besvigelsen, selvom de rigtig gerne vil. Henriks erfaring er også, at når en 

besvigelsessag kommer frem har folk den opfattelse, at man lægger al ansvaret over på revisoren, 

men at man først skal holde det op imod revisorloven, god revisorskik og de forskellige ISA'er, før 

man kan vurdere dette. Ud fra hans svar som advokat må det konstateres, at overordnet set har 

interessenterne en meget høj forventning til revisor, når der bliver konstateret besvigelser i 

virksomheden.  

11. Perspektivering  
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Denne afhandlings fokusområder, er revisors ansvar og rolle i forhold til besvigelser og herunder 

om revisorerne levede op til deres ansvar i OW Bunker.  

 

Det kunne også havde været interessant at undersøge, om udfaldet havde været den samme hvis en 

anden revisor havde revideret OW Bunkers regnskab. Og derfor holde det op i mod, de handlinger 

som de daværende revisorer for OW Bunker lavede. For at se om en tilsvarende revisor havde 

handlet på samme måde. En anden interessant problemstilling kunne være, et interview med en af 

OW Bunkers daværende interessenter, for at finde ud af hvilken forventning de havde til 

revisorerne i Deloitte. Da der må havde været bestemte meninger i forhold til revisorerne, eftersom 

der er en erstatningssag i gang. Det ville også være interessant, at udarbejde et interview med en af 

revisorerne der reviderede OW Bunkers regnskab, for at høre på hvilke udfordringer de havde ved 

revisionen. Dernæst også for at finde ud af, hvilke arbejdshandlinger de udførte og om der var ting 

de måske kunne havde gjort anderledes set ud fra situationen i dag.   

 

Det ville også være interessant, hvis man undersøgte eller analyserede revisors vilje til at rapportere 

besvigelser, da det er revisors ansvar. Men spørgsmålet er bare om revisor gør det. Det ville 

ligeledes være spændende at se på om revisor selv er indblandet i besvigelserne i virksomheden. 

Her kunne man havde analyseret besvigelsestrekanten, for at se på hvad motiveret er, for at begå en 

besvigelse, set fra revisors side.    
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ISA	240	
ISA	315	
ISA	330	

13. Bilagsoversigt 
 

13.1	-	Bilag	1	-	Interview	med	Sten	Lauritzen		
 
Sten Lauritzen starter indledningsvist med at sige at det han siger under interviewet er noget han 

synes det er ikke hvad revisornævnet synes.  

 

Hvordan ser i på revisors ansvar i forhold til opdagelsen af besvigelser? 

 

Sten: Jeg vil lige starte med at nævne, at revisornævnet består af en formand, brugerrepræsentanter 

og lige så mange revisorrepræsentanter. Man kunne sagtens forstille sig at brugerrepræsentanterne 

ser anderledes på det end revisorrepræsentanter, fordi vi som revisorer prøver at holde fast i der er 

en lovgivning, der er revisionsstandarder, til at tjekke om vi har gjort det vi skal og så er det bare 

ærgerligt, hvis der er besvigelser. Mens oftest som sagerne bliver fremlagt kan man godt sidde som 

lægmand og tænke det er for dårligt at der er en der kan gå hen og it-falske (stjæle alle pengene), 

hvordan kan det lade sig gøre uden revisor opdager det. Men det er ikke så indlysende at man burde 

havde opdaget det, fordi man har jo lavet de revisionshandlinger som en bonus parter revisor skal 

lave uden at opdage besvigelserne - og så er man jo ikke en dårlig revisor. 

 

- Det var netop også det vi så i sagerne at selvom der var begået besvigelser så blev ikke 

hængt op på det. Men vi tænker lidt at det ikke svært at vurdere hvorvidt revisor er ansvarlig 

eller ej, når man ikke har noget dokumentation på de revisionshandlinger der er blevet lavet?  

 

Sten: Indledningsvis er revisornævnet ikke en domstol, men det er en domstol lignende, vi udsteder 

bøder - vi har en dømmende magt på en eller anden måde, de samme retsgarantier som gælder ved 

domstolsarbejde, forsøger vi også at låne af til vores arbejde i revisornævnet. Så det vil sige man 

skulle helst ikke risikere som indklagede revisor at blive dømt eller få en bøde, hvis vedkommende 

ikke har haft en mulighed for at forsvare sig på en anstændig måde. Det betyder også at de klager 

der kommer, det er ikke nok at skrive en journalistik historie - det skal være konkrete ting, hvor 

man siger klager bliver nødt til at skærpe lidt og sige hvor er det revisor har gjort noget galt. Det 
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kunne så være at man har fundet ud af at der er nogle besvigelser så er det helt konkrete spørgsmål 

til revisor, har han lavet sit arbejde ordentligt - hvilket ikke er helt godt nok, for revisor skal jo 

forsvare sig og hvordan forsvarer man sig imod om man har lavet sit arbejde ordentligt, hvad er det 

for en fokus man skal forsvare sig mod, så her må man bede klager om uddybe om det fx er fordi 

han ikke har revideret debitorerne ordentligt eller hvad er det for noget efter klagernes opfattelse at 

revisor skal dømmes for ikke at have gjort. Så bliver revisor stillet over for en konkret klage han 

kan forholde sig til, og her har den indklagede ikke pligt til at blotte sig og fortælle alle sine 

arbejdspapirer. Men hvis ikke han gør det kan man godt undre sig over, hvorfor han ikke har gjort 

det. Og derfor kan man godt risikere, når klager er rimelig konkret og den indklagede siger jeg har 

gjort det godt nok og jeg gider ikke forholde mig til tingene - så vil han med stor sandsynlighed 

blive dømt.  

 

- Dvs. I spørger den indklagede om de har noget dokumentation?  

 

Sten: ja altid, og altid to gange. Når revisornævnet modtager klagen bliver den givet til den 

indklagede, så vedkommende kan svare på klagen, svaret bliver herefter videre givet til klageren 

der kan svare på det den indklagede mener og efter klager har svaret får indklagede lov til at svare 

igen. Heraf kan den indklagede og klager møde ind i revisornævnet og få lov til at sidde mundligt, 

men ikke gentage alle det skriftlige.  

 

- Hvad hvis det er nogle større sager går i så ud til den indklagede eller klager for at spørge 

om dokumentation? 

 

Sten: Nej, det gør en skønsmand, en skønsmand har mulighed for det, dvs. han går ud og kigger på 

tingene. Revisornævnet tager ikke på besøg, hos den indklagede og vi laver ikke efterforskning. Vi 

fungere lidt som dommer, kom med hvad i har så må vi vurdere om beviserne er sådan at 

indklagedes retssikkerhed er nogenlunde blevet respekteret og er der derfor stadig sandsynlighed 

for at han har klokket i det, så dømmer vi ellers så frifinder vi.  

 

- Vi har i de sager vi har læst støt på at revisor bliver frifundet selvom der har været 

besvigelser i virksomheden, hvordan kan det lade sig gøre?  
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Sten: Det kan være revisor har passet sit arbejde men der alligevel er besvigelser, så der er to 

fejltyper som ikke vil give revisor anledning til bemærkning den ene er uvæsentlig fejl som ikke 

forstyrrer regnskabslæser, det andet er væsentlige fejl som han ikke opdager, dem kan revisor 

hellere ikke kommentere for. Så det er kun væsentlige fejl som revisor opdager, som han skal 

kommentere på eller bede om at få rettet på. Så du kan sagtens forstille dig at der er fejl i et 

regnskab, hvor revisor har erklæret sig med høj grad af sikkerhed.     

 

- Hvordan definere I i praksis god revisorskik?     

 

Sten: God revisorskik består af god revisionsskik god regnskabsskik, god revisoretik god 

rådgivningsskik og god it-skik, disse 5 begreber er samlet under det der hedder god revisorskik. Det 

er ikke altid at rådgivningsskiks er et problem eller regnskabsskik er et problem, som regel vil 

revisionsskik være et problem i revisornævn sager, fordi revisornævnet kompetence er at kigge på 

sager der er omfattet af revisorloven - dvs. enten er den erklæring med høj grad af sikkerhed eller 

også er der lavet et regnskab som er til brug for mere end to parter, så kan revisornævnet behandle 

sagen. Det vil oftest være god revisionsskik hvis der er udført revision, men det er ikke sikkert at 

der er udført revision for det kan også være en assistance erklæring så er der ikke tale om god 

revisionsskik, så er der tale om god revisorskik, dvs. professionel omdømme, kompetence, 

nøjagtighed, hurtighed. Som er mindre kategorisk end god revisionsskik, da den er opbygget af 

mange revisionsstandarder.        

 

- Er god revisionsskik et bredt syn?  

 

Sten: Jo det er bredt, for det er alt, der er god revisionsskik i forhold til hvordan skal du revidere 

debitorer, hvordan du overordnet skal lave din revisionsplan, hvordan skal du vurdere om der er 

going concern. - Det har man både en masse praktisk viden om, men også en masse 

revisionsstandarder, der har beskrevet tydeligt hvad det er for nogle ting man som revisor skal 

lægge vægt på.  

 

- Ikke for at spørge direkte om OW Bunker sagen, men OW Bunker gik konkurs inden 12 

måneder efter regnskabsår 2013, burde revisor ikke har taget going concern forholdet med i 

2013 regnskabet?  
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Sten: Hvis revisorer have en pragtfuld evne til at se 12 måneder frem, så vil vi jo aldrig lave fejl i 

vores påtegning.  

 

- Så det vil revisor ikke kunne blive hængt ud for?  

 

Sten: jo, fordi det er ærgerligt  at et selskab går konkurs mindre end 12 måneder efter revisor har 

skrevet under på regnskabet. Men hvis revisor har lavet de handlinger der skal laves for at vurdere 

denne konkurs og på et fagligt grundlag kan konkludere at der er overvejende sandsynlighed for at 

de ikke går konkurs, så må han jo ikke skrive det. At det så alligevel går konkurs viser bare at de 

ikke har nogle direkte forbindelse op til de højere magter og at han bare er et menneske. - Så vi skal 

vurdere det og det er vores faglighed der ligger til grund for en vurdering, men du kan godt se at 

hvis vi skulle sikre os, altså hvis vi aldrig skulle få den kritik så skulle vi meget meget ofte tage et 

forbehold. For hvis man som revisor taget et forbehold og skriver i et regnskab ”jeg tror det går 

konkurs”, så går virksomheden også konkurs, fordi banker hiver deres kreditter og leverandører vil 

have kontant betaling, så går det konkurs. Det er et stort ansvar og du skriver det kun hvis du har en 

formodning om, at virksomheden vil gå konkurs. Men du kan sagtens have en stor forventning om 

at det ikke går konkurs og det alligevel gør, fordi der sker noget med priserne på olie eller hvad det 

nu måtte være.  

 

- Men så vil revisor ikke få en bøde for det?  

 

Sten: Jo, hvis ikke man har lavet sit arbejde, hvis det går konkurs og man har lavet sit arbejde så får 

man ikke nogen bøde. Men kan man kritisere Deloitte for ikke at have lavet sine arbejde ordentligt, 

jamen så kan man godt få en bøde.       

 

 

- Hvordan træffes en afgørelse om revisor har udvist god revisorskik i en klage, hvis der ikke 

gives nogle konkrete beviser for hverken klagerens udtalelser og revisors udtalelser? 

 

Sten: som udgangspunkt må det blive frifindelse. Man kan ikke dømme en person i Danmark hvis 

der ikke er kraftige indicier for at han har gjort noget galt. Hvis det bare er en påstand og klageren 

bare siger revisor har ikke passet sit arbejde og revisor siger jeg har passet mit arbejde. Så hvis 

klageren ikke har noget at underbygge det med, så vil sagen ende med en frifindelse for revisor.  
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- Når vi læser de her sager 47-2004-R og 23/2010, så har klageren ikke styr på hvad han skal 

have med i klagen, og derfor bliver formuleringen af klagen fra indklagedes syn ikke så 

velargumenteret.  

 

Sten: det er min fornemmelse at, hvis klager er en privat person så er vi lidt mere hjælpsomme til at 

forstå og hjælpe med at skære sagen til i relation til at repræsentere den for revisor. Men hvis klager 

er en advokat, så brude han selv kunne finde ud af at skrive klagen præcist.  

 

- Det er jo oftest at interessenterne ikke ved hvad revisors ansvar er og hvorvidt de har udført 

deres arbejde efter god revisionsskik.  

 

Sten: Nej nej, men der bliver de også hjulpet mere.  

 

 

- Eller er man blot opmærksom på i revisornævnet, om der er tale om følgende punkter?:  

Erklæring med sikkerhed  -> hvis der ikke er tale om erklæring med sikkerhed bliver sagen afvist 

God revisorskik -> hvilket ligeledes er svært at afgøre, uden revisornævnet selv søger nærmere 

kontakt både med revisor og anklagerene.   

 

Sten: Hvis der kommer en klient og sige vil du ikke lige hjælpe mig med en assistance opgave, så 

vil revisor lave en assistance erklæring, så er det ikke omfattet af revisorlovens bestemmelser og 

derfor er det ikke omfattet af revisornævnets kompetence. I Assistance erklæringer vil vi bare sige 

vi må ikke kigge på sager hvis ikke de er omfattet af revisorlovens revisionsbestemmelser og det 

kræver at der enten er afgivet en erklæring høj grad af sikkerhed eller også skal den assistance blive 

brugt til mere end kun klienten, dvs. den skal blive brugt til tredjemand. - Hvis det er en 

topartsforhold, så er det ikke omfattet af revisorloven og derfor kan der ikke klages til 

revisornævnet.  

 

- Hvad skal der til for at revisor bliver idømt bøde, hvilke faktorer kigger I på for at afgøre 

bødens størrelse?  
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Sten: Vi har ikke nogen officiel kategori, men når man har siddet en del år i revisornævnet, så har 

man haft mange sager der minder lidt om hinanden. Vi er meget gode til at fornemme hvad bøden 

skal ligge på, det er sjældent vi har uenigheder. Og de uenigheder vi har, det er omkring om der skal 

gives en advarsel eller en lille bøde, det kan også være diskussioner om  der skal gives en advarsel 

eller en frifindelse. Men ikke bødens størrelse.  

 

- Hvornår er det revisors pligt at opdage besvigelser eller forfalskninger? 

 

Sten: Hvis revisor har en fornuftig revisionsplanlægning, og dermed laver fornuftige 

revisionshandlinger så er det revisors pligt hvis revisionen afslører et eller andet som kræver at han 

skal udvide revisionen eller kan konstatere besvigelser, så skal revisor råbe op. Revisor skal 

orientere ledelsen, det er ikke nok at han bare skriver i protokollen.  

 

- Er det så både revisor og revisionshuset der får bøden?  

 

Sten: det kan være begge dele. Fordi skyldes det at de revisionsværktøjer der anvendes i 

revisionsfirmaet ikke er i orden, ja så vil firmaet få bøden. Hvis revisionshuset har deres 

revisionsværktøjer i orden, men revisor ikke udfører sit arbejde ordentligt, så er det revisor der får 

bøden og firmaet får ingen bøde 

 

- Når man arbejder med en virksomhed, der er skal til at børsnoteres er det så revisionshuset 

der skal være med til at udarbejde prospektet?   

 

Sten: Børsprospekt er en assistance opgave hvor vi skal påse at i forbindelse med et selskab 

forventer at blive børsnoteret at der så ligger informationer til dem der er interesseret i aktier, at de 

bliver informeret på et højt niveau.  

 

- Kan revisor blive hængt ud for et prospekt?  

 

Sten: Hvis revisor går ind og erklære sig, på de fleste børsprospekter har revisor orienteret hvordan 

regnskabet historisk har været, revisor kan orientere hvordan budgetterne ser ud. Her skal revisor 

leve op til at regnskabstallene er skrevet rigtig af, og for budgettal skal revisor forholde sig at disse 

budgetter er retvisende og nogenlunde lever op til god budgetskik. Det er der hvor revisor erklærer 
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sig at han kan blive hængt op på, men hvis revisor ikke bliver bedt om at udtale sig for prospektet 

og han ikke har erklæret sig til de ting der står i prospektet, så kan revisor ikke bliver hængt op for 

det.  

 

- Kan man give en bøde til revisor hvis det er en erklæring uden sikkerhed? 

 

Sten: en erklæring uden sikkerhed på et børsprospekt, jo det vil vi kigge på fordi det er til mere end 

to partsforhold. Det vi behandler i revisornævnet er, hvor revisor har udøvet opgaver i henhold til 

revisorloven § 1 stk. 2 og § 1 stk. 3  Af revisorloven § 1 stk. 3, ser vi så på om revisor har udført ud 

revisorskik og ikke revisionskik, da der er tale om assistance erklæring mellem 3 parter.  

 

- Hvis man som revisionshus har en stor kunde man revidere, kunne det tænkes at revisor her 

vil være mere tilbøjelig for ikke at udvide sin revision hvis besvigelser blev opdaget?  

 

Sten: Der er ingen revisionshus der drømmer i de baner, der mange kvalitetskontroller, dels har man 

interne kontroller, revisortilsynet eller erhvervstilsynet som kommer og kigger en gang i mellem. 

Hvis de opdager at der et sted hvor vi ikke har gjort vores arbejde ordentligt, så derfor vil jeg 

hellere ikke gøre, for tanken om at man ville lukke øjnene pga. det er en stor klienten, jeg kan ikke 

sværge på det ikke eksistere, men det vil være meget sjældent. I Danmark har vi regler for at man 

skal skifte kunde hvert 7. år, på den måde sikre man at der kommer nogle nye øjne. Før i tiden 

havde vi også en regel om at omsætningen fra en kunde ikke måtte udgøre mere end en andel af ens 

samlede omsætning. Men har jeg en klient som fylder mere end halvdelen af min omsætning, så har 

jeg i min indledende revisionsplanlægning fortælle om min egen habilitet. Efter min opfattelse 

bliver jeg nødt til forholde mig til hvordan takler jeg at hvis klienten bliver sur på mig, så er 

halvdelen af min forretning væk. Og i tilfældet ville der være en eller to andre revisor til at kigge 

mig over skuldrene indenfor firmaet, men du kan også bede om assistance udefra for at betrygge dig 

i at det du gør er rigtigt. Det er mere sikkert at have kunder der ikke fylder 50% af ens omsætning. 

For hvis der skulle komme noget selvom jeg har gjort mit arbejde, så vil man blive skudt på det her 

med at du ikke har passet dit arbejde, fordi du vil beholde klienten - uanset om det er rigtigt eller ej. 

Derfor er det uhensigtsmæssigt at have en klient der fylder for meget af ens omsætning.       
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13.2	-	Bilag	2	-	Interview	med	Elife	Savas	(PWC)		

 

Skal der udføres flere handlinger når en virksomhed går på børsen og i dette tilfælde, hvilke?  

Elife: Ja der skal udføres flere handlinger når en virksomhed går på børsen, der er helt decideret 

krav til hvad det er en revisor skal erklære sig om med hensyn til forventninger og historiske 

forhold. En anden ting er at hvis det er et selskab som vi er revisorer for og de skal på børsen så 

operere man med et lavere væsentlighedsniveau og lige pludselig kan det være at der er flere 

områder der komme i scope plus flere datterselskaber der kan komme i scope. Selvom man har 

været tidligere revisor for virksomheden, så skal man stadig udføre nogle yderligere handlinger.  

 

Hvilke handlinger kunne være de yderligere handlinger?  

 

Elife: det kunne være nogle områder der har været under vores væsentlighedsniveau og på grund af 

vi nedsætter vores væsentlighedsniveau så kommer der flere regnskabslinjer i scope. Så bliver man 

nødt til at kigge på fx anden gæld, andre tilgodehavender materielle aktiver. Det kan være der 

tidligere har været en datterselskab der ikke har været i scope, men den nu er kommet i scope, fordi 

man har nedsat sit væsentlighedsniveau. Det at man nedsætter væsentlighedsniveauet i forbindelse 

med en børsnotering er pga. af den har en anden opmærksomhed fra offentligheden end almindelige 

virksomheder har.  

 

Hvis man er i gang med at lave et prospekt og man ikke skriver indtjeningen ind fra alle 

dattervirksomheder, er dette okay?  

 

Elife: dattervirksomhederne skal være i revisionens scope, mange selskaber har mange 

datterselskaber i udlandet og hvis det er du skal opnå et komfort hvor du siger at jeg har revideret 

75% af balancen eller 75% af omsætningen, for at komme op til det komfort så skal du havde 

revideret dit datterselskab. Hvis det er man revidere koncerner der kommer i børsen, så vil du havde 

opnået et komfort niveau for at sige jeg har revideret regnskabet, det er ikke nok kun at have 

revideret i Danmark, du skal også revidere i udlandet.  

 

Skal man have alle datterselskaber med i regnskabet?  
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Elife: revisionsmæssigt ja, men der er nogle undtagelser hvis det er meget små datterselskaber, så 

kunne man godt undlade at tage den med i koncernregnskabet. Så er der også en regel med at de bør 

have samme regnskabsafslutning som moderselskabet, men det er okay hvis der er en difference på 

3 måneder. Så udgangspunktet er når vi revidere et koncernregnskab, skal man konsolidere alle 

datterselskaber ind, medmindre de er fuldstændig uvæsentlige.   

 

Bør revisor have viden i forhold til forretningsmodellen og rammestyringsmodellen hvis det 

ikke fremgår af årsrapporten?  

Elife: Det er måske også her der går noget galt i revisors uddannelse, for når man kommer ind som 

revisor, så er det første man bliver sat til at lave er revidere likvider. Nej sådan skal det ikke være, 

det jeg gør når jeg er team koordinator, så ville jeg sige til mit team at de skal læse regnskabet og få 

en forståelse for forretningen. For hvis man ikke har en forståelse for forretningen, så kan det gå 

galt. Du kan ikke fange besvigelser eller identificere de risiko der er, det vigtigste i den måde vi 

skal udføre vores revision på er jo at lave en risikobaseret revision. Dvs. identificer risiciene og læg 

din største indsats der. Generelt i revisors arbejde og ikke kun i forbindelse med en børsnotering så 

er forståelse for forretningen det vigtigste. Det er også der man som revisor giver en værdi for 

selskabet, så hvis du sidder overfor en bestyrelse som skal børsnoteres og du ikke har forstået 

forretningen så kan du slet ikke være med i den diskussion. Og det er derfor revision er 

værdiskabende i stedet for bare at være en ydelse.  

Hvordan kan du identificere virksomhedens risici når du kommer udefra og ikke er blandt 

medarbejderne i selve virksomheden som du revidere for?  

Elife: Selvom selskaberne er forskellige så er mange kontrolmiljøer i selskabet lidt identiske med 

andre. Så herved har du kendskab til hvordan en kontrol bør se ud. Selve forretningen og hvordan 

man får info om forretningen, ville man lave en brancheanalyse hvor de fleste ting er offentlige 

tilgængeligt - det er alt sammen ting man kan læse og vide mere om. I de store revisionshuse så er 

der også folk der har erfaring og ved mere om herunder har speciale i fx farmaceut, vindenergi eller 

andre ting. Så her kan man også trække på sine erfaringer, ja det er svært når man kommer udefra 

og skal identificere risici, men på den anden side kommer man også med nye fx når vi laver 

proposal, så er det også vigtigt at vi kan sige hvor er egentlige risikoen i det her, hvor er det vi skal 

sige vi vil lægge vores indsats, det er svært men du har også en kommunikation med selskabet. 
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Hvor man drøfter om tingene og identificere nogle nye ting som man ikke havde set, men typisk har 

selskabet også ret godt styr på hvilke risiko de står overfor. Risiko kan både være 

forretningsmæssigt og regnskabsmæssigt, og det vil nok være de forretningsmæssige risici som vi 

som revisorer vil have lidt udfordring med, pga. man er meget finansiel, så det er her man skal 

skabe værdi og prøve at forstå deres forretningsmodel. Jeg vil sige at dermed skal revisor have 

viden omkring forretningsmodellen, ellers er det en risikofyldt revision fordi du ikke fanger 

risikoen, og du er ikke værdiskabende som revisor.  

Hvor stor er revisor rolle ved udarbejdelse af et prospekt? 

Elife: Revisors rolle ved udarbejdelsen af et prospekt er ret stort, fordi du skal afgive en erklæring 

om prospekt bekendtgørelsen. Der er forskellige erklæringer man giver i et prospekt, både med 

hensyn til historisk data men man giver også noget komfort på budgetter. Det i skal være 

opmærksom på, er at den komfort/sikkerhed som man giver er ikke den samme som på historisk 

data. For forudsætningen kan man ikke sige noget om, her siger man også at man ikke udtaler sig 

om selve forudsætningerne. Fx hvis der er lavet en chashflow beregning og de siger at deres salg 

stiger med 20%, det kan vi jo ikke give noget sikkerhed for, det kan ledelsen ikke engang. Og vi 

kan ikke give et højere sikkerhed end ledelsen, så derfor vil man sige at du er enig i den måde 

beregningen er lavet på, men forudsætningerne er afhængig af fremtidig forhold og derfor giver vi 

ikke noget sikkerhed for det. Så revisor kan give forskellige erklæringer med sikkerhed i et 

prospekt.  

En verificeringsproces er ikke et krav i et prospekt, vil man så som revisor kunne slippe for at 

blive stillet til ansvar for indholdet i prospektet?  

Elife: Du kan ikke slippe for ansvar så længe du har givet en erklæring.  

 

Hvad hvis det er en erklæring der ikke omfatter historisk fortid eller budget, men en 

overordnet erklæring om man har revideret regnskabet?  

Elife: Det vil man ikke gøre, din erklæring vil være meget klarer, der er forskellige former for 

erklæringer. Hvis du giver en høj grad af sikkerhed så kan du også blive stillet til ansvar, så skal du 

også havde undersøgt og givet dokumentation på du har givet den komfort du har givet. Det er 
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ligesom hvis man har lavet aftalt arbejdshandling, der udtaler du dig fx 1% ud af populationen, men 

af den 1% udtaler du dig 100% af dvs. du erklærer dig 100%.  

Kan man lave et prospekt uden en verificeringsproces, vil den være troværdig?  

Elife: Det kommer an på bankernes krav, man giver også som revisor en erklæring overfor 

bankerne med hensyn til processer. Det er et meget juridisk    

Prospektet der blev udarbejdet for OW Bunker, her havde revisor ikke givet nogle erklæring 

om indholdet for prospektet, de havde kun udtalt sig for deres ansvar i forhold til det arbejde 

de ville udføre.  

Elife: Det er et meget juridisk spørgsmål. Mit personlige vurdering er at man ikke kan blive stillet 

til ansvar for noget hvor man ikke har afgivet en erklæring. Så kan man stille spørgsmålet om det er 

åbenlyst, at man skulle havde set de forhold. Så kan du sige måske, for du er jo en erfaren revisor 

og der er derfor nogen ting som du burde havde set - en god revisionskik. Men det ved jeg ikke om 

man kan stilles til regnskab for og det er også lidt at gå udenom. Fordi hvis jeg har en erklæring og 

jeg siger at det er det jeg har lært, jamen hvorfor skal jeg så blive stillet til ansvar for noget jeg ikke 

har givet erklæring for. Men lige præcis den sag handler også om forretningsforståelse.  

I hvilke situationer bliver en revisor stillet til ansvar for besvigelser? 

Elife: Udgangspunktet er at vi revidere ikke med besvigelsesbriller det skriver vi også direkte, men 

du vil altid lave u forudsatte handlinger for at sikre dig imod at der ikke er besvigelser. Og lige nu 

bruger vi også meget dataanalyse til at sikre os, dvs. det vi gør er ikke bare at tage stikprøver, men 

vi tester i forhold til hele populationen og laver analyser på det og her kan vi så se om der er nogle 

ting. - Fx hvis der er en der er gået ind og bogført kl. 3 om natten, så ville man stille spørgsmålet 

hvorfor man har gjort det eller hvis man sidder og bogfører i weekenden, hvorfor gør man det. Eller 

hvis der er en person der hele tiden laver manuelle handlinger, alle de ting man så mistænker 

omkring, har man derfor en åben diskussion eller drøftelse med ledelsen om. Jeg vil ikke sige at 

man går direkte efter besvigelser, men man vil altid lave nogle u forsatte handlinger fx med hensyn 

til omsætningsregistrering. Der kan derfor godt ske besvigelser som man ikke fanger, når man ikke 

revidere med besvigelser for øje med. Hvis det er væsentlige besvigelser så vil man nok opdage 

dem, vil jeg mene. En revisor vil derfor blive stillet til ansvar hvis det er åbenlyst og noget revisor 

burde havde opdaget og man ikke har dokumentation for det. Det vigtigste er at vi har dokumenteret 
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det arbejde vi laver er korrekt. I det øjeblik du siger det her har jeg givet en komfort på, men jeg kan 

ikke dokumentere jeg har gjort det, så er arbejdet ikke blevet udført. Men hvis det er du har 

dokumentation på plads og siger jamen jeg har tjekket der her og her er dokumentation på det, fx 

hvis man kigger på omsætningen og man har tjekket tilstedeværelse af debitorer og sendt 

saldobreve til dem og de har svaret tilbage og man hermed har dokumenteret det. Så har du handlet 

i revisionsskik og det der kræves af revisionsstandarderne, her kan man derfor ikke sige at du skulle 

havde fanget besvigelsen, medmindre der er noget der er mærkeligt.  

Hvad nu hvis ledelsen selv er indblandet i besvigelsen, ligesom i OW Bunker sagen, de har jo 

lettere ved at skjule nogle dokumenter og generelt fuske i regnskabet?  

Elife: Ja og her vil det er derfor man her vil lave nogle u forudsatte handlinger det kan fx være 

kasseoptælling eller du sender saldobreve på et tidspunkt hvor du ikke har informeret ledelsen om 

det. Det vil være sådan at man går ud til kunden uden at give besked til dem, så laver man en 

kasseoptælling og sender debitorbreve til deres debitorer. Her vil ledelsen ikke have så meget tid til 

at planlægge besvigelsen, i forhold til hvis man ved at revisorerne altid komme i september og 

tjekker op. Her er ledelse derfor være bedre forberedt på hvordan de skal skjule ting fra revisor for 

de har haft tid til at tænke over det. Det er derfor at i disse tilfælde vil en dataanalyse hjælpe meget 

på at fange hvis der blev begået besvigelser, fordi du netop har et indblik i alle posteringer, men 

ligeledes gælder at man har forstået forretningsmodellen og taler løbende med ledelsen og har en 

god mavefornemmelse for at de er pålidelige - det er jo også sjældent der sker besvigelser på det 

niveau. Man har jo krav om at man skal spørge ledelsen direkte om der bliver begået besvigelser.   

Hvordan kan man undgå at ledelsen tilsidesætter kontrollerne og udfører besvigelser?  

Elife: Jeg tror ikke man 100% kan undgå det, fordi hvis det er deres hensigt så gør de det også. Som 

revisor har man jo ikke magten i virksomheden, men man tester kontrollerne og deres kontrolmiljø. 

Så på den måde har man en forståelse af virksomheden, og hvis de tilsidesætter kontroller, så vil 

man i forbindelse med sin kontrolrevision opdage det. Men hvis du ikke opdager det, så er det som 

sagt ikke revisors opgave at revidere med besvigelser for øje. Risikoen vil altid være der for at 

ledelsen tilsidesætter kontroller og udfører besvigelser, det kan man ikke undgå. Men man kan have 

en god revision herunder en god forståelse for forretningen og risiciene i virksomheden - derfor kan 

man se hvor de burde have en kontrol - for det er ikke altid at ledelsen tilsidesætter kontroller, det 

kan jo være de bare ikke har indført en kontrol der afdækker det bestemte risici. Virksomheden skal 
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også selv kende deres risici og det gør de som regel men det kan være man finansielt ikke har 

indarbejdet nogle kontroller. Fx hvis det er man ændrer stamdata på sine kreditorer, eller 

bankforbindelser, hvilket er internt og hvis der ikke er nogen til at godkende det, så er det jo klart at 

muligheden for at begå besvigelsen er stor både internt i virksomheden og udefra virksomheden. 

Fordi der er jo også tilfælde hvor deres kunder laver en fiktiv faktura, som bogholderen tænker 

jamen det ser udmærket ud og så bogfører de det i regnskabet. Som hvis man ikke som ledelse 

kender sine risici fx i dette tilfælde beskytte sine masterdata, jamen så har man hellere ikke fanget 

den risiko, for der skal være nogen der har godkendt det og være noget ekstern dokumentation. Hvis 

der er mangel på kontroller eller man har identificeret andre risiko så vil revisor jo skrive det i sin 

protokol. Og kommunikere dette med ledelsen via management letter.   

Når der i en koncern er flere i ledelsen, og det kun er den ene af dem der begår besvigelsen, 

vil man så melde forholdet til SØIK? 

Elife: Mange gange er det en vurderingssag, her vil man nok kommunikere forholdet til en af de 

andre ledere først og tage en snak med dem. Det skal være en meget høj grad før man går til SØIK, 

af min holdning. 

Hvis en revisor opdager en besvigelse og det er under væsentlighedsniveauet, hvad er så en 

revisors pligt?  

Elife: Det kommer an på, for på besvigelser er der ikke et væsentlighedsniveau. Så man kan ikke 

sige okay det har snydt for 100 tusind kr., det er fint. Men du vil til gengæld hellere ikke fange en 

besvigelse der er langt under dit væsentlighedsniveau. Fx i en stor virksomhed kan man godt have 

nogen fra virksomheden til at godkende sine egne omkostninger op til 50.000 kr. dvs. hvis jeg har 

været ude og spise med mit team og får en regning på 1000 kr., så kan jeg selv godkende den. Hvis 

man reelt havde været ude og spise med sin kone, så er det en besvigelse, for du har rent faktisk 

taget af virksomhedens kasse. Men den bliver ikke opdaget og den er ikke væsentlig for regnskabet. 

Der er en grund til at jeg som leder har en beføjelsesgrænse, det er jo fordi jeg også har den tillid fra 

ledelsen. Men igen så vil man ikke sige at beløbet er uvæsentligt og lukke øjnene for det, men det 

vil bare være sværere at opdage den fordi man har den væsentlighedsniveau som man har for hele 

regnskabet. Hvis det var man revidere udefra besvigelser, så ville man jo have 0 tolerance, så vil 

man jo revidere alt. Det er umuligt du vil aldrig komme til at revidere det hele. 

Hvad forventer offentligheden fra en revisor?  
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Elife: Man er offentlighedens tillidsrepræsentant, man operere med et væsentlighedsniveau som 

man skal være tro på. Det som omverden forventer af revisor det er at når revisor siger at 

regnskabet er retvisende indenfor væsentlighedens grænser, jamen så er det også sådan.  

Men vi har fået den opfattelse at hver gang en virksomhed har begået en besvigelse, så peger 

interessenterne samt selve virksomheden mod revisor og pålægger dem ansvaret for ikke at 

have opdaget dem? 

Elife: Jeg vil ikke sige at det er revisors skyld, jeg syntes at det er rigtigt at man peger på revisor. 

Det er fair nok et eller andet sted at sige hvor var revisor henne, men revisor kan ikke vide alt. Og 

hvis det er der er blevet begået besvigelse så burde ledelsen selv havde opdaget det, for hvis 

ledelsen ikke selv har udført den besvigelse så har de jo bedre kendskab til virksomheden end 

revisor har. Så når der sker sådan nogle ting, bør ledelsen først peger fingre mod sig selv og herefter 

revisor. Jeg synes det er en fair pointe at sige hvor er revisor henne, og herefter kan man grave 

længere ned i det og sige jamen skulle revisor havde opdaget det. Man betaler jo også en honorar til 

sin revisor, så det er en okay forventning at revisor bliver stillet til ansvar. Men igen indenfor 

rimelighedens grænser for revisors arbejde er jo begrænset. Revisor skal derfor kunne dokumentere 

for de handlinger de har gjort, for ikke at blive stillet til ansvar. Det er derfor vi gør så meget ud af 

vores dokumentationsarbejde, for vi skal stå inde for og bevise ens handlinger. Man har som revisor 

også en forventning til sig selv, så hvis der var noget man skulle havde opdaget har man også gjort 

det. 

Hvorfor er forventningerne fra omverden så høje til revisorerne i forbindelse med at opdage 

besvigelser? 

Elife: Det er jo fordi vi er offentlighedens tillidsrepræsentanter. Når vi giver en stempel så har vi jo 

ikke bare rådgivet vi har tjekket og kontrolleret, så det er en fair forventning fra samfundet, synes 

jeg.  

Bør en revisor derfor ikke revidere med besvigelser for øje med? 

 

Elife: Du vil ikke kunne komme i bund med det, fordi du kan ikke fange alt. Og så skal du også 

revidere uden væsentlighedsbeløb.  
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Vi er enig i at man ikke kan fange alt, problemet opstår bare i sager hvor besvigelsen er så 

væsentlig, men revisor ikke har opdaget det?  

Elife: Så kan man stille spørgsmålet om revisor har identificeret de rigtige risici og lagt sin 

revisionsvinkel korrekt. Det er mere det jeg synes man skulle angribe og ikke at revisor ikke har 

opdaget besvigelsen. For du skal tænke på hvor lang tid du skal bruge på at revidere og hvor mange 

medarbejder virksomheden har der jo er med til at udarbejde det input eller output du er med til at 

revidere. Det kræver du sætter dig sammen med den enkelte medarbejder og det kan man ikke. Så 

det jeg mener man kan angribe, det er ligesom i England hvor de skriver deres væsentlighedsniveau, 

det kunne man angribe her i Danmark for her gør vi ikke. Man kunne derfor tage i overvejelse bør 

påtegningen se anderledes ud skulle man havde skrevet hvilke handlinger man har udført. Her for 

nogle år siden blev det jo ændret så man skal nu notere hvilke risici man har identificeret og hvad 

man har gjort ved dem. Og det er derfor her man kan angribe revisor, hvis de ikke har identificeret 

de rigtige risiko, fordi man kan her se på om revisor har forstået risikoen. Hvis man som revisor har 

identificere de væsentlige risici så burde man jo også have fundet de væsentlige besvigelser.           

Hvordan ville du reagere hvis du opdagede en besvigelse hos en kunde?  

Elife: Det kommer an på et niveau. Normalt ville man gå til ledelsen og sige at vi har identificeret 

følgende og der er det her forhold som vi ikke forstår fordi typisk er besvigelse noget man ikke kan 

forstå også bliver det undersøgt sammen med ledelsen om at der er et eller andet. Man ville 

undersøge hvad baggrunden er for denne her transaktion eller for det som er identificeret.  

Når revisor under sin revision også assisterer med bogføring forventes det så at revisor i 

højere grad opdager besvigelser, hvis ja hvorfor? 

Elife: Nu bevæger vi også uden for børsnoterede selskabet, det må man ikke i de store 

virksomheder, hvis man sidder i mindre virksomheder så vil jeg sige så skal man ligesom kunne 

opdage en besvigelse, da du sidder og bogfører og laver det hele. Man reviderer stadigvæk 

virksomheden og der er selvfølgelig en risiko for at man kan lave fejl men det vil jo ikke være 

besvigelser. Hvis det er jeg har ansvaret for en mindre virksomhed og jeg laver alle deres bilag og 

de sender dem til mig og dem bogfører jeg jamen så stiller jeg også spørgsmålstegn ved 

bogføringen ligesom en bogholder også ville gøre. Man har nemlig en bogholderfunktion så har 

man set transaktionen også ville man tænke hvorfor er denne her på denne her måde i forhold til 

denne her, det vil en fornuftig bogholder tage stilling til, det vil en bonus patter bogholder gøre og 
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derfor vil jeg også forvente at hvis man udfører noget for kunden så vil man også fange det. Om der 

er større krav revisionsmæssigt, så vil man revidere på samme måde men at du så også bogfører, 

jamen du har set bilagene til dem og derfor vil jeg sige at der er større chance for at man opdager 

besvigelsen. Hvis man laver en fejl ved bogføringen så det en fejl og ikke en besvigelse, medmindre 

man selv har lavet en besvigelse, alle kan lave fejl, vi er mennesker og hvis du som revisor har lavet 

en fejl vil du derfor stå til ansvar for det.  

Hvordan vil du forholde dig i tilfælde af besvigelser ikke bliver opdaget som skyldes man ikke 

har foretaget de revisionshandlinger man ikke har lavet?  

Så har man ansvar for det. Så vil jeg sige okay der er ikke noget at gøre, du har ikke gjort dit 

arbejde ordentligt også er det fair man får en bøde. Du kan blive stillet til ansvar, det kan godt være 

du gør det ubevidst og det har du sikkert, der er ikke nogen der bevidst vil lukke øjnene for noget og 

hvis man så er kommet til det, så er det selvfølgelig ærgerligt. Det er meget forskelligt om det er dig 

eller revisionshuset som får bøden, afhængig af hvordan sagen er, altså hvordan sagen bliver 

indbragt til nævnet. Personlige bøder ja det får du også, men en virksomhed kan også få bøder. Jeg 

ved det ikke helt, nu læser jeg ikke alle det der man får fra FSR omkring hvem der får bøder  og alle 

de der ting, og nu kan man jo se hvis der er en der får en bøde, dit navn kommer til at stå såfremt du 

har fået en bøde.  

Fitore: Man plejer at sige, at hvis revisionshuset har de værktøjer der skal til så får de ikke nogle 

bøder 

Elife: Ja, så er det personligt man har ansvar for det. Men ja så kan du blive stillet til ansvar igen, 

man vil gå ned i filen også kigge om man har gjort det man egentlig skal og det skal derfor 

dokumenteres.  

Kan man overse en besvigelse grundet manglende kendskab til kunden?  

Elife: Det kan man. Det er der den største risiko er. Og det er der man ligesom også skal løfte denne 

her opgave sige, det den måde man oplærer nye revisorer på, altså ved at have kendskab til 

virksomheden. Hvis det er man bare bliver sat til, så det svært. Det kræver man har kigget på deres 

hjemmeside og forstået hvad de laver. Det også derfor du har en planlægningsfase, nu kender du 

den godt fra KPMG, du har en planlægningsfase som er der hvor man identificerer what can go 
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wrong, altså det her kan gå galt og hvilken kontrol har jeg identificeret. Det er det grundlæggende 

ellers kan der ske en besvigelse, også vil man ikke kunne fange det i høj grad.  

 

13.3	-	Bilag	3	–	Interview	med	Henrik	B.	Sanders	
	
1.	Hvad	er	forskellen	i	forbindelse	med	revisors	ansvar	og	de	forventninger	

interessenterne	har	i	forhold	til	besvigelser?	

	

Jamen	det	med	interessenter	er	enormt	bredt,	der	er	rigtig	mange	interessenter	omkring	et	

selskab,	der	er	aktionærer,	kreditorer	osv.	Hvis	det	er	kreditorernes	forventninger	kan	man	fx	

sige	at	de	i	nogle	tilfælde	godt	kan	gå	videre	end	revisors	pligter.	Jeg	som	kurator	er	meget	

opmærksom	på	hvad	kan	man	kræve	fra	en	revisor,	det	står	i	loven,	bekendtgørelsen	og	IAS	

og	der	er	grænser	for	hvor	langt	de	skal	revidere	i	forhold	til	besvigelser.	Men	det	er	faktisk	

også	noget	de	oftest	i	revisionsprotokoller	skriver	det	ved	vi	ikke	noget	om,	så	det	kan	godt	

være	andre	interessenter	forventer	mere	men	jeg	forventer	det	de	skal	og	ikke	mere.		

	

2.	Som	advokat	repræsenterer	du	interessenternes	syn,	hvordan	oplever	du	de	viser	

forståelse	over	for	revisor	når	der	opdages	besvigelser?	

	

Altså	det	er	en	rolle	som	advokat	hvis	jeg	fx	repræsenterer	en	kreditor	som	pengeselskab	og	

overvejer	måske	om	en	revisor	kan	gøres	ansvarlig,	hvis	det	er	den	rolle	der	bliver	spurgt	til	

jamen	så	er	det	klart	at	hvis	folk	har	penge	vil	de	gerne	have	dem	tilbage.	Hvis	de	kan	få	dem	

fra	revisor	vil	de	gerne	det,	men	igen	det	skal	jo	holdes	op	imod	hvad	er	det	pligter	revisor	har	

også	i	forhold	til	besvigelser.	Der	kan	jo	godt	opstå	besvigelser	som	revisor	ikke	har	haft	

kendskab	til	overhovedet	og	som	man	ikke	har	haft	mulighed	for	at	opdage,	typisk	er	det	

faktisk	sådan	at	så	kan	man	ikke	gøre	revisor	ansvarlig.	Der	må	man	sige	så	må	man	fortælle	

sine	klienter	at	det	kan	du	ikke	gøre	revisor	ansvarlig	for	selvom	du	rigtig	gerne	vil.		

	

Men	har	du	nogensinde	oplevet	hvor	der	har	være	tilfælde	om	besvigelsessager	og	

kreditorerne	har	gerne	ville	stille	revisor	til	ansvar	for	det?		

	

Ja	det	har	jeg.		
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Hvad	tænker	du	så,	går	du	så	ind	og	gør	noget?		

	

Vi	foretager	en	juridisk	vurdering	det	er	det	vi	gør	som	advokater,	det	er	det	som	hedder	

ansvarsgrundlag	som	holder,	hvis	man	kørte	det	videre	i	retten	så	kunne	man	også	få	en	

erstatning	ud	af	det.	Og	det	er	sjældent	at	det	rent	faktisk,	en	ting	er	en	opfattelse	af	at	revisor	

kan	være	ansvarlig	og	det	er	også	for	dårlig	hvorfor	har	han	ikke	set	dit	og	dat	og	noget	andet	

er	har	han	overholdt	sine	pligter	eller	ej,	det	kun	hvis	han	ikke	har	overholdt	sine	pligter	han	

kan	blive	ansvarlig.		

	

Så	det	er	meget	sjældent	at	man	finder	ud	af	om	revisor	har	revisor	overholdt	de	

pligter	han	burde?		

	

Det	er	jo	den	vurdering	vi	foretager	og	det	er	selvfølgelig	konkret.	Det	er	rigtig	mange,	der	kan	

ske	det	at	folk	har	den	opfattelse	at	nu	vil	vi	gerne	ansvarskende	ham,	og	der	er	revisor	oftest	i	

søgelyset,	men	når	det	så	kommer	til	stykket	så	det	klart	at	det	skal	holdes	op	mod	IAS,	

revisorlov,	god	revisorskik.	Og	de	ting	vi	i	øvrigt	får	igennem	er	om	de	har	overholdt	deres	

pligter,	hvis	de	har	det	jamen	så	er	der	ikke	et	ansvar.		

	

Vores	opfattelse	er	at	det	er	meget	svært	at	finde	ud	af	om	revisor	burde	have	set	det	

eller	ej,	for	i	bund	og	grund	har	han	gjort	de	handlinger	han	skulle	have	gjort	men	

stadigvæk	ikke	opdage	besvigelsen.	Hvad	gør	man	så	i	de	handlinger?	

	

Så	er	det	ikke	revisors	problem.	Men	det	er	lige	præcis	det	der	er	med	besvigelser,	de	er	svære	

at	opdage.	For	hvis	det		var	blevet	bogført	som	det	skulle	så	havde	revisor	jo	set	det.	Så	dem	

som	foretager	besvigelserne	selvfølgelig	ansvarlig	for	det,	de	gør	det	på	en	måde	så	det	ikke	

bliver	opdaget.	Sagen	omkring	Memory	Technology	card	her	blev	revisoransvar	faktisk	relativ	

centralt	og	der	er	ingen	tvivl	om	ledelsen	var	ansvarlig	men	spørgsmålet	er	om	revisor	også	

skulle	gøre	ansvarlig,	der	var	nogle	opskrivninger	på	varelager	som	var	blevet	opskrevet	

rigtigt	voldsomt	og	der	nåede	man	som	jeg	husker	det	i	landsretten	frem	til	at	det	kunne	man	

godt,	men	de	blev	faktisk	frifundet	i	Højesteret	fordi	de	havde	gjort	det	de	kunne.	Men	hvis	i	
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skal	læse	på	noget	jura	som	er	interessant	så	læs	på	noget	omkring	den	sag	for	den	handler	

præcis	om	det.		

	

Hvordan	starter	du	i	en	sag	hvor	der	er	blevet	konstateret	besvigelser,	er	der	noget	

specifikt	du	går	efter	til	at	starte	med?		

	

Igen	nu	taler	jeg	som	kurator	i	en	konkurssag	til	det	i	spørger	om,	så	går	jeg	ind	som	kurator	

og	kigger	typisk	på	pengestrømme,	altså	vi	går	ind	og	ser	hvad	der	er	gået	ind	og	ud	af	

pengestrømme	fra	selskabet.	Det	er	typisk	der	vi	finder	et	eller	andet	der	mangler.	Fx	varer	

som	ikke	er	leveret	selvom	det	er	betalt,	eller	noget	andet.	Og	der	er	det	klart	at	i	store	hvor	vi	

har	flere	ressourcer	til	rådighed	så	undersøger	vi	hvilke	typer.	Nogle	gange	involverer	de	

undersøgelser	også	at	vi	beder	en	revisor	hjælpe	os.	De	har	en	afdeling	i	nogle	

revisionsfirmaer	hvor	de	kigger	på	præcis	det	med	besvigelser	og	ser	om	der	er	noget	de	kan	

finde.	Og	det	er	revisorerne	rigtig	dygtige	fordi	de	kan	lave	en	pengestrømsanalyse	og	er	mere	

skarpe	til	det.	Der	kan	jo	godt	dukke	noget	op	hvor	de	siger	der	er	en	hul	i	kassen	som	de	ikke	

kan	forstå	og	hvis	det	så	opstår	så	er	det	klart	vi	kigger	på	jamen	hvem	kan	man	så	gøre	

ansvarlig,	det	er	en	del	af	vores	opgave.	Ja	det	gør	vi	nogle	gange,	i	første	række	er	det	typisk	

ledelsen	eller	ledelsens	ansvarsforsikring	og	i	næste	række	kan	revisor	også	komme	på	tale.		

	

Ja	for	vi	tænkte	det	er	svært	som	advokater	at	finde	ud	af	hvad	en	revisors	ansvar	er	

eller	ej	og	om	væsentlighedsniveauet	er	beregnet	rigtigt,	alle	disse	ting.		

	

Der	er	nogle	tilfælde	hvor	man	tænker	der	er	nogle	ting	som	revisor	aldrig	ville	have	opdaget.	

Typisk	slår	det	ud	i	enten	den	eller	den	anden	side	så	man	hurtigt	kan	gøre	sig	et	indtryk	af	er	

der	et	problem	eller	ej.	Også	er	der	nogle	få	sager	i	gråzonen	og	der	må	man	ned	og	kigge	i	

revisors	pligter	som	jeg	faktisk	synes	er	relativ	veldefineret.		

	

Så	dem	har	i	egentlig	også	styr	på,	alle	ISA’er	osv.?	

	

Vi	læser	op	på	dem	hvis	vi	skal,	det	jo	ikke	hele	kataloget	af	ISA	der	bliver	overtrådt	på	en	

gang,	det	typisk	en	speciel	ISA	der	bliver	overtrådt	også	er	det	klart	at	vi	går	ned	og	læser	den	

og	ser	om	de	har	gjort	som	de	skulle.		



	
119	af	132	

	

3)	I	forlængelse	af	denne	her	spørgsmål,	hvornår	går	du	efter	revisoren	i	en	besvigelses	

sag?	I	tilfælde	af	du	gør	dette,	får	du	så	arbejdspapirer	som	revisor	har	lavet	udleveret	

af	revisornævnet?		

	

Det	kommer	an	på	hvilken	sketcher	jeg	har	på	nu.	Hvis	igen	som	kurator		så	vil	jeg	gå	efter	

revisor	hvis	jeg	kan	se	der	er	et	ansvarsgrundlag,	hvis	jeg	kan	se	der	er	et	eller	andet	hvor	han	

simpelthen	ikke	har	gjort	det	han	skulle,	typisk	hvis	der	er	sket	en	markering	som	jeg	kan	se	

ikke	passer,	så	går	vi	i	gang	med	at	undersøge	det	og	siger	her	er	der	et	eller	andet	der	ser	

mærkelig	ud,	så	undersøger	vi	det.	I	den	proces	kan	vi	godt	bede	om	revisors	arbejdspapirer,	

det	ikke	altid	lige	vi	får	dem	i	første	omgang,	men	vi	kan	også	indkalde	dem	til	forklaring	hvis	

det	er	vi	gerne	vil	det.	Så	danner	vi	os	en	mening	om	der	samlet	set	er	nok	til	at	gøre	revisor	

ansvarlig.	Som	kurator	er	jeg	ligeglad	om	revisor	får	en	bøde	eller	ej,	det	ikke	mit	problem.	Mit	

issue	er	at	få	noget	erstatning	og	det	foregår	typisk	på	den	måde,	at	hvis	der	er	noget	så	laver	

vi	et	brev	til	revisor	og	siger	vi	har	fundet	sådan	og	sådan	også	vil	revisor	typisk	anmelde	det	

til	sit	forsikringsselskab	også	kører	sagen	i	princippet	derfra.	Og	hvis	man	vinder	sagen	som	

kurator	eller	hvis	boet	vinder	sagen,	så	vil	der	blive	udbetalt	en	erstatning	og	

forsikringsselskabet	vil	dække	dette.		

	

Men	det	ikke	jer	der	sådan	ligger	erstatningsbeløbet?		

	

Nej	det	gør	domstolen.	Vi	nedligger	et	påstand	og	siger	fx	vi	har	fundet	sådan	og	sådan	og	

mener	revisor	er	ansvarlig	for	10	millioner.	Så	anlægger	vi	sagen	for	domstolen,	der	bliver	

fremlagt	vidner	og	beviser	også	kan	det	være	at	retten	når	frem	til	at	tallet	faktisk	er	0	eller	5,	

så	er	det	det	vi	får	dom	for.		

	

4)	Har	du	oplevet	at	en	ledelsesberetning	som	ledelsen	har	udarbejdet	har	været	

forkert	i	forhold	til	regnskabet,	har	du	oplevet	en	erstatningssag	for	det?		

	

Det	jo	ikke	revisor	der	laver	ledelsesberetningen.	

	

Nej	men	de	har	stadigvæk	pligt	til	at	revidere	den.		
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Det	noget	andet.	Det	som	nogle	gange	går	galt	er	at	folk	tror	det	er	revisors	ansvar	det	hele,	

det	er	det	ikke.	Det	er	ledelsens	selskab	der	laver	regnskabet,	det	er	dem	der	aflægger	det,	

dvs.	bestyrelsen	og	direktionen,	revisors	pligt	er	kun	at	revidere	det.	Der	skal	være	fejl	i	

revisionen	som	ledelsen	har	aflagt	for	vi	kan	gøre	revisor	ansvarlig.	Det	ikke	nok	regnskabet	

bare	er	forkert.		

	

Hvad	hvis	der	så,	revisor	har	revideret	ledelsesberetningen	og	man	så	finder	ud	af	

senere	at	der	har	været	en	fejl	i	den	som	ikke	stemmer	overens	med	regnskabet,	hvad	

kan	en	erstatningssag	være?	

	

Man	reviderer	vel	ikke	ledelsesberetningen,	udtaler	man	sig	ikke	bare	om	den?		

	

Jo,	men	han	skal	stadig	godkende	at	det	er	rigtig	i	forhold	til	regnskabet.			

	

Han	udtaler	sig	om	ledelsesberetningen	og	han	har	ikke	fundet	et	åbenlyst	fejl	i	

ledelsesberetningen	og	hvis	det	er	forkert,	kan	der	godt	være	grundlag	for	der	bliver	en	sag.	

Men	det	er	ikke	typisk	der	fejlen	er.		

	

Så	det	vil	ikke	være	en	større	sag?	

	

Det	der	interesserer	os	er	mere	tallene	i	regnskabet	end	ledelsesberetningen,	der	kan	jo	stå	alt	

mulig	i	ledelsesberetningen.	Men	det	kun	hvis	rengskabet	i	virkeligheden	ender	med	at	være	

forkert	at	vi	interesserer	os	meget	på	det.	Så	en	sag	baseret	på	ledelsesberetningen	som	ikke	

er	rigtig,	har	jeg	ikke	set,	jeg	vil	ikke	udelukke	det	findes,	men	jeg	har	ikke	set	det.		

	

5)	Hvis	du	ikke	fik	indhentet	revisions	arbejdspapir	hvordan	får	du	så	indhentet	

tilstrækkelig	materiale	for	at	vurdere	om	revisor	har	udført	sit	arbejde	eller	ej?	

	

Igen	hvis	det	er	som	kurator,	så	har	jeg	fordelen	at	jeg	har	hele	bogføringen.	Fordi	den	får	jeg	

typisk	når	der	bliver	afgivet	konkursdekret	så	går	vi	ind	og	overtager	kan	du	sige	alt	hvad	der	

er.	Inklusiv	også	computer	og	ting	og	sager,	så	vi	har	hele	bogføringen	foran	os,	det	er	et	rigtig	
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godt	sted	at	starte.	Også	kan	vi	jo	i	princippet	stille	nogle	spørgsmål	til	revisorer,	nogle	gange	

vælger	de	at	svare	dem	og	nogle	gange	siger	de	det	vil	vi	ikke.	Og	vi	skal	igennem	retssag	for	

at	få	arbejdspapirer.	Men	det	ikke	sådan	at	revisor	bare	udleverer	arbejdspapirer	bare	fordi	vi	

beder	om	dem.	Det	hans	kan	du	sige.		

	

Så	de	må	faktisk	gerne	holde	dem	tilbage	hvis	de	vil	medmindre	der	bliver	lagt	en	sag	

an?	

	

Ja,	man	kan	ikke	bare	kræve	dem	udleveret.		

	

6)	Hvad	kan	skyldes	at	revisor	bliver	stillet	til	ansvar	selv	i	de	situationer	hvor	ledelsen	

har	skjult	og	sløret	for	nogle	informationer,	er	det	så	retfærdigt	at	man	beskylder	

revisorer?	

	

Ja	det	kan	det	godt	være.	Jeg	skal	nævne	dig	et	godt	eksempel	som	jeg	også	har	været	ind	over.	

Stein	Bagger	IT	Factory	er	et	godt	eksempel	på	at	der	helt	klart	er	tale	om	besvigelser.	Stein	

Bagger	har	lusket	med	tingene.	Det	er	så	KPMG	som	er	revisorer	og	det	man	kan	sige	bagefter	

er	man	ser	det	er	det	som	de	reviderer	herunder	enorm	store	omsætninger	baseret	på	en	

aftale	som	fylder	en	halvanden	side.	Det	burde	revisor	simpelthen	have	set,	det	kan	godt	være	

Stein	Bagger	har	fusket	men	det	KPMG	har	revideret	overfor	som	er	en	dokumentation	for	at	

de	havde	en	milliard	i	omsætning	var	simpelthen	ikke	godt	nok,	det	burde	de	have	spurgt	ind	

til.	Dette	er	et	meget	godt	eksempel	på	at	revisor	bliver	ansvarlig	for	ikke	at	have	gjort	sit	

arbejde	godt	nok,	selvom	der	ligger	en	besvigelse.	Nu	endte	det	ikke	i	en	dom	men	et	forlig,	

men	jeg	tror	nok	de	ville	blive	dømt	for	det	er	en	del	af	deres	opgave	som	tillidsrepræsentant	

og	sørge	for	at	tingene	er	nogenlunde	i	orden.	Men	hvis	man	bogfører	for	en	omsætning	på	

mange	milliarder	skal	man	lige	have	en	ide	om	hvor	det	kommer	fra.	Det	havde	de	ikke	og	der	

lå	buler	af	en	masse	falske	aftaler	som	de	ikke	havde	set.		

	

Men	hvorfor	vil	man	når	man	fx	er	sådan	en	stor	virksomhed,	hvorfor	vil	man	ikke	

stille	spørgsmål	omkring	det,	i	sidste	ende	er	det	deres	egen	omdømme	som	det	

kommer	til	at	ramme?	
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Ja	pas.	Fisk.		

	

Som	vi	har	undersøgt		er	det	ikke	fordi	revisor	vil	være	med	til	at	sløre	for	de	her	

besvigelser	eller	lukke	øjnene	for	det,	specielt	når	det	er	så	store	virksomheder.		

	

Når	man	ser	tingene	bagefter,	når	man	ligesom	har	resultatet,	vil	man	efter	besvigelsen	bliver	

opdaget	tænke	der	er	nogle	der	burde	have	set	det.	Det	kan	godt	være	svært	som	revisor	at	

opdage	det	i	situationen,	når	man	er	vant	til	at	have	med	ledelsen	at	gøre	og	er	vant	til	at	tro	

på	hvad	de	siger.	Så	jeg	tror	ikke	nødvendigvis	revisor	har	en	ond	indsigt,	jeg	tror	nogle	gange	

at	de	har	svært	ved	at	se	det.	Og	det	kan	deles	at	de	ikke	er	dygtige	nok	eller	at	det	har	været	

sløret	så	godt	at	det	er	svært	at	se.		

	

13.4	-	Bilag	4	-	Udkast	af	børsprospektet		

	

 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/ow-bunker-dokument-afsloerer-risikable-
spekulationer-blev-bevidst-skjult	
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13.5	-	Bilag	5	-	Udkast	af	salgsmaterialet	inden	intentionen	om	børsnotering		
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Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/dokumentation-fra-fem-siders-omtale-til-ingen-
pist-vaek-var-ow-bunker-datterselskab 
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13.6	-	Bilag	6	-	Kapitalfonden	Altors	brev	til	DR	Nyheder		
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Link: https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D2E24ADA-1AD1-4F7F-A242-
E3DC3633A93C/6049203/Altor_svar1.pdf 
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13.7	-	Bilag	7	-	DOT	forfalden	gæld	til	Tankoil		

 
Link:https://finans.dk/finans/erhverv/article7329760.ece/BINARY/OW%20Bunkers%20led
else%20blev%20orienteret%20om%20kredit%20til%20Tankoil 
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13.8	-	Bilag	8	-	Internmail	omkring	regnskabsændring		

 
Link: 
https://finans.dk/finans/vaerktoejer/article8989498.ece/BINARY/Intern%20OW%20Bunke
r-email%20om%20%C3%A6ndret%20regnskabspraksis%20(PDF) 
 
	
	
	
	
	


