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Executive summary 

    

The purpose of this thesis is to investigate, if Denmark should introduce a different auditor 

liability regime based on the regimes recommended by European Commission. These 

liability regimes being, a fixed limit, a variable limit, proportionate liability, and limitation 

by contract. This will be examined by analyzing the current Danish liability regime, which 

consist of a joint and several along with several earlier cases against auditors. Futhermore, 

the experience of EU countries having already implemented a limited auditor regime will 

be analysed. 

 

The analysis will be carried out by using the empirical data regarding the Danish liability 

regime currently in place as well earlier studies of the impact of different liability regimes 

and their effects on various markers. Further the analysis of the different liability regimes 

and their effects on Denmark, is analysed by comparing the current negative impacts of the 

liability regime in place to the positive effects inherent in each regime. 

 

In light of the analysis regarding the current Danish liability regime, it is concluded, that 

based on the amount of negative impacts of the regime, there is indeed a need for changing 

the liability regime. This is partly based on the fact that with the current regime, auditors 

have been facing claims upwards of 1 billion DKK. With facilitates a very real risk that one 

or more of the BIG 3 companies will face a collapse due to liability claims. 

 

By analyzing the individual regimes as well as incorporating earlier constructed sets of 

data. The conclusion to which regime should be introduced in Denmark is a limitation by 

contract regime. This is concluded, based on the large variability of the regime, allowing 

for auditors and companies to negotiate the extent of auditors liability.  
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Kapitel 1 – Indledning og problemformulering 

 

1.1 Indledning 

Igennem de sidste 15 år, 25 hvis man tænker helt tilbage til Nordisk Fjer skandalen, er 

danske revisorer blevet mødt med erstatningskrav af tiltagende størrelse. Efterhånden som 

virksomhederne der er underlagt revision vokser i størrelse, både i omsætning og balance, 

er det naturligt at erstatningskrav stiger i takt ved konkurser. Udover Nordisk Fjer fra 1991, 

har der været flere meget omtalte sager i medierne, et par af disse var IT Factory fra 2008 

og ligeledes fra 2008 sagen om Roskilde Bank. I begge disse sager blev revisorer mødt med 

erstatningskrav på op i mod 1 mia. kr.  

 

I det samme år, hvor IT Factory og Roskilde Bank tog deres begyndelse, udsendte EU 

henstilling 2008/473/EF. Henstillingen var resultatet af flere års arbejde, herunder blandt 

andet en rapport udarbejdet af London Economics og prof. Ralf Ewert (Ewert, Ralf, 

London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes, Final 

Report to EC-DG Internal Market and Service, 2006). Henstillingen var en opfordring til 

medlemslandene om at indføre begrænsninger af revisorers civilretlige erstatningsansvar. 

Henstillingen beskriver nærmere hvilke områder der behandles: 

”Denne henstilling vedrører revisorers og revisionsfirmaers civilretlige erstatningsansvar 

under udførelse af lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber for 

selskaber, som er registreret i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på en 

medlemsstats regulerede marked.”(2008/473/EF) 

Flere EU lande havde på tidspunktet for henstillings udsendelse, allerede indført 

begrænsninger. Flere EU lande har efterfølgende fulgt henstillingen og indført 

begrænsninger i revisorernes civilretlige erstatningsansvar. Måden hvorpå lande i EU har 

implementeret begrænsninger af erstatningspligten spænder meget vidt. Fra Grækenlands 

fem gange højesteretspræsidentens årsløn, til Belgiens faste grænse på 12 mio. euro for 

børsnoterede selskaber.  
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Henstillingen indeholdt yderligere, anbefalinger til hvorledes medlemslandene kunne 

indføre disse erstatningsbegrænsninger. Henstillingen anbefalede således tre forskellige 

modeller der kunne anvendes til formålet, fire hvis man deler punk a op i faste og variable 

grænser. Herunder ses henvisningens beskrivelse af ansvarsbegrænsnings formerne:  

 

”a) fastsættelse af et maksimumsbeløb eller af en metode til beregning af et 
sådant beløb 

b) fastsættelse af en række principper, hvorved en lovpligtig revisor eller et 
revisionsfirma ikke hæfter ud over det faktiske bidrag til den skade, som en 
skadesanmelders krav vedrører, og således ikke hæfter solidarisk med andre 
skadevoldere 

c) indførelse af en bestemmelse, som tillader et selskab, der skal revideres og den 
lovpligtige revisor eller det lovpligtige revisionsfirma ved aftale at fastsætte 
en begrænsning af erstatningsansvaret.”(Kommissionen, 2008) 

 
Selv efter EU’s henstilling blev udsendt, med muligheder den indeholdt for at indføre disse 

begrænsninger af revisorers erstatningsansvar, er der endnu ingen udsigt til at Danmark vil 

indføre en sådan begrænsning. Selv efter at Big 4 i Danmark (KPMG, E&Y, Deloitte og 

PWC) er blevet til Big 3 efter fusionen mellem KPMG og E&Y, har der stadig ikke været 

indikationer af interesse for revisorers erstatningsansvar. Dette er naturligvis blevet påtalt af 

flere med interesse i dette. Blandt flere har FSR, Foreningen af Danske Revisorer har 

kommenteret på indførelse af ansvarsbegrænsning (FSR, Revisors Erstatningsansvar, 2013) 

og igen i 2015 (Jepsen, Charlotte, Mere proportionalitet i revisors erstatningsansvar, 2015). 

Hvor begge disse artikler gør opmærksomme på problematikken omkring de stadigt 

stigende erstatningskrav der forekommer. 
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1.2 Problemstilling 

Revisorer står overfor stadigt stigende erstatningskrav, der potentielt kan bringe selv BIG 3 

til konkurs. Danmark forholder sig dog stadig passivt i forhold til EU kommissions 

henstilling af 2008. Derved er revisorer ved udførelse af lovpligtig revision, udsat for store 

risici i forhold til ansvarspådragelse og de deraf følgende erstatningskrav. Der er i 

henstillingen fremlagt flere eksempler på hvorledes en begrænsning af ansvar kan 

udformes, således at EU landene, herunder Danmark, kan undgå konkurser blandt de største 

revisions virksomheder, hvor konkurrence situation i forvejen er begrænset. 

 

1.3 Problemformulering 

Formålet med dette speciale, er at undersøge hvorvidt litteraturen påviser negative 

konsekvenser af at indføre begrænsninger af revisorers civilretlige erstatningsansvar. Eller 

om Danmark med fordel kan implementere sådanne grænse, og i et sådan tilfælde, 

analysere hvilken af de af EU anbefalede modeller der bør implementeres.  

 

Problemstillinger, samt specialets overordnede formål har ført til følgende hovedspørgsmål: 

 

Kan Danmark med fordel implementere en begrænsning 

af revisorers civilretlige erstatningsansvar, uden at dette 

påvirker markedet for revision negativt? 

 

Hovedspørgsmålet vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

• Hvad er revisors nuværende erstatningsretlige situation? 

• Hvilke forhold gør en begrænsning nødvendig? 

• Hvilke erfaringer med begrænsning, har andre EU lande? 

• Hvilken metode bevirker de mest optimale samlede forhold? 
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1.4 Afgrænsning   

Denne kandidatafhandling vil indeholde en række afgrænsninger, der skal sikre at 

afhandlingen ikke bliver for omfangsrig, eller at indholdet bliver for overfladisk behandlet. 

Specialet behandler og analyserer de erstatningsretlige forhold for revisorer i Danmark. 

Ligeledes analyseres implementeringen af de i 2008/473/EF nævnte modeller kun i forhold 

til Danmark og ikke på EU niveau. 

 

I kapitel 2 behandles erstatningsretten med fokus på de specifikke forhold for revisorer. 

Andre ansvarsformer for revisorer, disciplinær og strafansvar, vil ikke behandles i dette 

speciale, da fokus ligger på begrænsning af revisors erstatningsansvar. 

Gennemgangen af erstatningssager i kapitel 3 er alene baseret på de af Weerd (Weerd, John 

Van Der, Revisors erstatningsansvar: Grænser for ansvar – ret og rimeligt, Revision & 

Regnskabsvæsen, nr. 10, 2011) udvalgte eksempler, der er således ikke taget stilling til, 

eller undersøgt hvilke sager der i perioden er forekommet udover de i tabellen nævnte. Dog 

med undtagelse af en kort gennemgang af Nordisk Fjer sagen, da denne af mange huskes 

som en af de første store sager. 

 

Dette speciale behandler kun opgaver udført af revisor der hører under revisorlovens § 1, 

stk. 2 jf. § 16 om anvendelse af god revisorskik. Der ses bort fra opgaver udført uden for 

denne paragraf, således ses fuldstændigt bort fra revisorers rådgivende funktion. 

Baggrunden for specialet er modellerne der omtales i EU’s henstilling, der alene vedrøre 

børsnoterede selskaber. På denne baggrund er dette speciale afgrænset fra at omhandle ikke 

børsnoterede virksomheder. Tillige afgrænses der i kapitel 5 fra at analysere andre modeller 

til begrænsning af erstatningsansvar end i de i EU henstillingen anbefalede. 

 

Yderligere ville det være interessant at gennemgå andre EU landes juridiske grundlag for 

revisor virket samt erstatningsretten. Dette vil dog ikke blive behandlet i dette speciale da 

det ligger uden for problemformuleringens rækkevidde og ikke vil være behjælpeligt til at 

svare på denne. 
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1.5 Begreber og definitioner 

Begrebet ”deep pocket syndrome” betyder at skadelidte går efter den der anses for at have 

den største betalingsevne. Hvilket i sager hvor revisorer er indblandet, konsekvent er 

revisorerne der har den største betalingsevne. 

 

Begrebet ”catastrophic claims”, bruges om et eller flere erstatningskrav rettet mod revisor 

der hver for sig, eller tilsammen, kan bringe revisionshuset til konkurs. 

 

Når der i specialet nævnes BIG 3 hentyder dette til EY, Deloitte og PWC 

Når der henvises til BIG 4 hentydes der til KPMG, EY, PWC og Deloitte 

 

Når der i specialet henvises til UK, United Kingdom eller England, menes der England, 

Scotland, Wales og Nordirland. 

 

Selskaber og virksomheder vil blive anvendt vilkårligt og vil refererer til børsnoterede 

selskaber. 

Når revisor anvendes i specialet henvises til statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Offentligehedens tillidsrepræsentant henviser til revisors udførelse af opgaver under RL § 

1, stk. 2 jf. § 16 
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1.6 Anvendte forkortelser 

FSR – Foreningen Danske Revisorer 

MCT – Memory Card Technology 

RL – Revisorloven 

SL - Selskabsloven 

ÅRL – Årsregnskabsloven 

EAL – Erstatningsansvarsloven 

 

1.7 Metode 

Dette afsnit har til hensigt at belyse specialets tilgang til problemstillingen og valget af 

teori, bestående af lovgivning. 

Specialets udgangspunkt er den samfundsvidenskabelige metode, der er den måde hvorpå 

viden søges produceret omkring samfund, organisation og virksomheder. I dette speciale 

viden om implementering af erstatningsbegrænsning for revisorer. 

 

Problemformulering er søgt besvaret gennem empirisk undersøgelse af det juridiske 

grundlag for erstatningsansvaret, samt tidligere studier og artikler omkring revisorers 

erstatningsansvar. Der er tale om en beskrivende analyse der indeholder forfatterens egne 

subjektive holdninger. Objektiviteten er søgt fastholdt ved i analysen at inkorporere data fra 

objektive kilder. Kilderne anses for objektiveret baseret på undersøgernes manglende 

relationer til revisionsbranchen. 

Analysen er primært induktiv hvor udgangspunktet er en teoretisk implementering af 

begrænset ansvar for revisorer. Analysen er understøttet af de empiriske data omkring 

danske og udenlandske forhold. Den induktive metoder bære analysen af de mulige 

konsekvenser ved implementering af begrænsning af revisorers erstatningsansvar. 
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1.8 Struktur 

For at skabe overblik over specialets struktur og hvorledes problemformuleringen søges 

besvaret, er der opstillet en oversigt som ses nedenfor i figur 1.1 

Figur 1.1  

 
Indledning 

Kapitel 1 – Indledning og metode 
Indledning, gennemgang af specialets 

problemstilling, samt metode 

Teori 

Kapitel 2 – Revisors erstatningsansvar 
Gennemgang af det generelle erstatningsgrundlaget 

samt relevante paragrafer i revisorloven og 
selskabsloven vedrørende erstatningsansvar 

Empiri 

Kapitel 3 – Tidligere erstatningssager 
Gennemgang af tidligere sager og 

betydning af dommen i MCT sagen 

Kapitel 4 – Det begrænsede erstatningsansvar 
Redegørelse for modeller til 

ansvarsbegrænsning og erfaringer med disse 

Analyse 

Kapitel 5 – Analyse af ansvarsbegrænsning 
Analyse af danske forhold samt 

begrænsnings modeller 

Afslutning 

Kapitel 6 – Konklusion og perspektivering 
Uddybende konklusion på problemstillingen 

og perspektivering af specialet 
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I specialets kapitel 2 redegøres der for de gældende regler om ansvarsgrundlag, såvel som 

de for revisorer specifikke grundlag. Yderligere gennemgås de nuværende regler om 

hæftelse ved ansvarspådragelse. 

 

I kapitel 3 gennemgås tidligere erstatningssager og de domme der er blevet afsagt på 

nuværende tidspunkt. Herunder gennemgås MCT dommen og dens betydning for revisorers 

erstatningsansvarsgrundlag fremadrettet. 

 

Herefter foretages en redegørelse for EU’s henstilling 2008/473/EF og de modeller denne 

anbefaler. Yderligere gennemgås kort, revisorers erstatningsansvar i England og Tyskland, 

samt en redegørelse for de nuværende erfaringer med begrænsninger af revisorers 

erstatningsansvar. 

 

I kapitel 5 analyseres hvorvidt der er et behov i Danmark for at indføre begrænsninger af 

revisorers civilretlige erstatningsansvar. Herefter analyseres de i EU’s henstilling, 

anbefalede modeller, i forhold til hvilke positive og negative effekter de indeholder, uden at 

placeres i en specifik kontekst. Derefter analyseres modellernes påvirkning af de danske 

erstatningsforhold ved en teoretisk implementering af hver enkelt model i en dansk 

erstatningsretlig kontekst. 

 

Det afsluttende kapitel 6 indeholder konklusionen på problemformulering samt dens 

underspørgsmål og følges op af en perspektivering med forslag til yderligere studier af 

revisors erstatnings i Danmark. 
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1.9 Dataindsamling 

For at kunne besvare specialets problemformulering er indsamlet data fra forskellige typer 

af kilder. Dette speciales datagrundlag er baseret på sekundære datakilder. De sekundære 

data er yderligere opdelt i primær litteratur og sekundær litteratur 

Primær litteraturen består af danske love der specifikt vedrøre specialets emne, samt 

forskning i revisors erstatningsansvar. 

Den sekundære litteratur består af fagbøger, tidligere studier omhandlende revisors 

erstatningsansvar og artikler i faglige tidsskrifter om revision og regnskab.  

 

Den primære litteratur samt brugen af fagbøger og tidligere studier anses for kilder af høj 

troværdighed såvel som objektive. 

 

Den sekundære litteratur består af artikler skrevet af revisorer, professorer og Ph.d. 

studerende. Artiklerne er subjektive af natur, men er bekræftet gennem afsagte domme og 

primære litteratur kilder. 

  



S i d e  14 | 84 

 

Kapitel 2 – Revisors erstatningsansvar 

Dette kapitel gennemgår de generelle civilretlige erstatningsbetingelser, hvilket fungerer 

som basis for revisorers erstatningsansvar. Ligeledes gennemgås de for revisorer, mere 

specifikke regler omkring professionsansvar og revisorernes ansvar overfor tredjemand. 

Disse betingelser vil blive gennemgået og kommenteret, bland andet ved hjælp af 

eksempler og domme. Afsnittene vil ikke bevæge sig ned i dybere juridiske overvejelser 

omkring de enkelte begreber. 

 

2.1 De generelle erstatningsansvars betingelser 

Ved enhver sag omhandlende erstatningsansvar, er der en række generelle betingelser, der 

skal være opfyldt. Såfremt disse betingelser opfyldes, kan der rettes et erstatningskrav mod 

skadevolderen for at få godtgjort sit tab. I dette afsnit gennemgås følgende betingelser: 

• Culpa 

• Kausalitet 

• Adækvans 

• Tab 

• Egen skyld 

Der vil blive anvendt både eksempler og domme, for at illustrere hvorledes de enkelte 

betingelser skal opfyldes og deres indbyrdes sammenhænge. 

 

2.1.1 Culpa 

For at der kan blive tale om et erstatningsansvar, er det nødvendigt at der foreligger en 

culpøs handling. Culpa reglen er den grundlæggende erstatningsnorm i dansk ret (Langsted, 

Lars Bo, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, ”Revisoransvar”, Karnov Group, 2013). 

En culpøs handling betyder at der er et ansvarsgrundlag til stede. Dette indebærer at der 

skal foreligge en forsætlig eller uagtsom handling. For at den uagtsomme handling kan 

siges at være culpøs skal handlingen være foretaget i strid med, hvad bonus pater familias 
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eller ”den gode familiefader” måtte foretage af handling. Begrebet betyder i sin enkelhed, 

hvad en almindelig gennemsnitlig borger måtte forventes at gøre i den pågældende 

situation. Således er enhver begyndelse på en erstatningssag, en vurdering af om personen 

har handlet forsætligt og derved fuldt bevidst om konsekvenserne af sine handlinger. Eller 

handlingen har været uagtsom, men ud fra en bonus pater familia vurdering, anset til at en 

gennemsnitlig borger ville have søgt at undgå handlingen der pådrog skaden. 

I lærebog i erstatningsret, argumentere Bo von Eyben og Helle Isager for det problematiske 

ved anvendelsen af bonus pater begrebet. Et af kritik områderne, er at da begrebet blev 

taget i brug, skete det i en tid hvor verden var mere simpel. Med de krav til uddannelse, 

viden og specialisering der findes i nutiden, er det sjældent at situationen der bedømmes 

gør det muligt at foretage en meningsfuld bonus pater bedømmelse. Yderligere stilles der 

spørgsmål ved selve begrebet. Taget i betragtning hvordan en gennemsnitlig person 

konstant begår fejltagelser, ville der teoretisk aldrig kunne etableres et culpa ansvar (Eyben, 

Bo von, Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s. 89, 

2015). Allerede her viser bonus pater begrebet at der ikke reelt kan være tale om en 

gennemsnitlig person. Derved bliver bedømmelsen i stedet en vurdering af det 

sædvanemæssige handlingsmønster i den pågældende situation. 

 

2.1.2 Kausalitet 

Når et culpaansvar er blevet etableret, kan det næste skridt tages mod et erstatningsansvar. 

Kausalitet eller årsagsforbindelse, betyder at der mellem den culpøse handling og det tab 

den skadelidte har haft foreligger en forbindelse. Tabet skal altså være direkte forårsaget af 

den culpøse handling. Det vurderes således om handlingen, eller manglen på samme, ikke 

var foretaget, ville det pågældende tab være opstået alligevel. I lighed med culpa reglen, 

findes der ikke en egentlig lov i dansk ret, der indeholder kausalitets begrebet. Dermed er 

det retspraksis der fastlægger hvad begrebet dækker over, såvel som hvilke krav der stilles 

til dette. Som før nævnt er en vigtig del af kausalitets begrebet, vurdering af hvorvidt 

skaden havde opstået såfremt den culpøse handling aldrig var foretaget. En sådan vurdering 

ses i dommen U2000.1871 V der citeres nedenfor.  
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”I afgørelsen U 2000.1871 V havde en bortløben ko forvoldt skade, og det blev bl.a. gjort 

gældende, at den pågældende landmand havde handlet uforsvarligt ved ikke at anmelde 

dette til politiet. Det fremgik imidlertid af oplysninger fra politiet, at en sådan anmeldelse 

ikke ville have medført særlige foranstaltninger fra dets side til efterlysning og indfangning 

af koen. Dommen fastslog, at den manglende politianmeldelse herefter ikke kunne anses for 

at være uforsvarlig, men realiteten er selvsagt, at uanset om dette måtte være culpøst, 

kunne det ikke anses for at være årsag til uheldet, fordi en anmeldelse ikke ville have 

medført, at det var blevet undgået” (Eyben, s. 300, 2015) 

I denne sag ses det at, der ikke foreligger kausalitet, selv hvis den manglende anmeldelse 

måtte anses for culpøs. Politiets udmelding om intet at foretage sig ved anmeldelse betyder, 

at uheldet ville være forekommet uanset landmandens handling. 

 

2.1.3 Adækvans 

Adækvans som begreb betyder, at hvis skaden/tabet, ikke måtte kunne forudses af den 

culpøse handling, vil man kunne fritages for at blive erstatningspligtig. Stillingtagen til 

adækvans forekommer således kun i forbindelse med at både culpa og kausalitet er 

etableret. I Danmark anvendes anskuelsen om at et handlingsforløb skal have forøget 

risikoen for skade/tab. Eyben og Isager kommer med et nutidigt eksempel: 

”A er på vej til lufthavnen i en taxa, der føres af B, som kører galt; A må af den grund en 

tur på skadestuen og når derfor ikke sit fly, men kommer i stedet for med et andet fly dagen 

efter, som styrter ned, og A omkommer. A’s efterladte kan ikke kræve erstatning heraf af B, 

fordi trafikskaden og den heraf følgende forsinkelse ikke har øget risikoen for at omkomme 

ved flystyrt; det kunne jo lige så godt have været det fly, som A oprindeligt skulle have været 

med, som var styrtet ned, således at forsinkelsen i stedet havde ››reddet‹‹ A’s liv” (Eyben, 

s.310, 2015) 

Eksemplet demonstrere hvorledes chaufføren har handlet culpøst såvel som at der 

foreligger kausalitet mellem uheldet og A’s placering på flyet der styrter ned. Derimod 

forøgede skiftet i fly på ingen måde risikoen for at styrte ned. Som der påpeges i citatet, 

kunne situation principielt have været omvendt og A’s liv i stedet reddet. 
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2.1.4 Tab 

På trods af rækkefølgen af erstatningsbestemmelserne, er tab det centrale i enhver 

erstatningssag. Erstatningsbetragtninger om culpa mv. kommer først i betragtninger, når der 

er opstået et egentlig tab for skadelidte. I erstatningssager, er grundprincippet at skadelidte 

stilles i samme økonomiske situation, som før skaden indtraf. Deraf kan det udledes at den 

skadelidte ikke må opnå en faktisk berigelse på baggrund af erstatningen. Yderligere har 

skadelidt en pligt til at begrænse sit eget tab. Således kan der ikke søges om erstatning for 

tab skadelidte burde have været i stand til at undgå. 

Når tabet opgøres skal man være opmærksom på at bland andet affektions værdi ikke 

erstattes, ligeledes skal der være tale om et reelt tab og ikke kun en bristet forventning. 

Hvis en person på grund af nødvendighed udtræder af virksomhedsskatteordningen og hvor 

revisor har rådgivet om de skattemæssige forhold. Har ikke mulighed for at kunne påberåbe 

sig et tab hvis skatterådgivningen har været fejlbehæftet. Når personen under alle 

omstændigheder var nødsaget til at udtræde af virksomhedsskatteordning uanset de 

skattemæssige konsekvenser. I sådanne tilfælde er det alene forventningen om at opnå 

bestemte økonomiske forhold der er bristet. Således skulle skatten under alle 

omstændigheder være betalt. 

Ved selve tabsopgørelsen kan der foreligge problemer i forhold til hvad det faktiske tab 

beløber sig til. Dette forekommer bl.a. ved tingskade hvor værdien både kan opgøres som 

genanskaffelsesværdien og salgsværdien. Disse to værdier er ikke nødvendigvis ens og det 

kan derved være problematisk hvilken værdi der skal lægges til grund. 
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2.1.5 Egen skyld 

Egen skyld eller mere korrekt skadelidtes medvirken, er sidste led der kan påvirke et 

erstatningsansvar og en eventuel erstatnings størrelse. Årsagen til at man anvender en 

betragtning om medvirken, skal findes i at man ikke ønsker at tilfældighederne råder. 

Eyben og Isager anvender her eksemplet med to cyklister: 

”Hvis såvel cyklist A som cyklisten B handler uagtsomt, f.eks. ved begge i mørke at køre 

uden cykellygte, og dette resulterer i et sammenstød mellem dem, vil det ofte være tilfældigt, 

om skaden rammer A eller B eller eventuelt begge. Hvis hele skaden rammer f.eks. A, vil en 

compensatio culpaeregel (selv modificeret gennem en hovedskyldslære) føre til, at A ingen 

erstatning får, mens en regel, hvorefter man bortser fra egen skyld hos skadelidte, vil 

betyde, at A får fuld erstatning. Begge resultater er uacceptable, når det betænkes, at det er 

tilfældigt, at skaden har ramt A og ikke B” 

I dette eksempel vil tilfældet netop råde absolut, over hvilken af cyklisterne der indtræder 

som skadelidte. Denne tilfældighed fjernes ved at tildele erstatning, men nedsat i forhold til 

skadelidtes medvirken. 

 Et faktisk eksempel på egen skyld kan ses i dommen 247/2012 (UfR.2013.3336H) hvor 

en familiefar døde i en skudulykke. Det ansås at familiefaderen selv havde overtrådt 

sikkerhedsforskrifterne ved at overrække en anden person en ladt riffel. Riflen gik af og 

familiefaderen døde som følge. Overrækkelsen af den ladte riffel gjorde at en betragtning 

om egen skyld blev anvendt og derved havde han selv skyld i skudulykken. Dette betød at 

erstatningen der blev pålagt skadevolder, blev mindsket med 50% da begge blev anset til at 

have lige stort ansvar for ulykken. 
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2.2 Revisorers erstatningsansvar 

Dette afsnit bygger videre på afsnit 2.1 og udbygger erstatningsansvaret med de, for 

revisorer specielle tillæg der findes til de tidligere nævnte begreber. Yderligere specificeres 

det hvorledes revisorer kan risikere at pådrage sig erstatningsansvar ved udførelse af 

opgaver som beskrevet i RL § 1, stk. 2 

 

2.2.1 Professionsansvaret 

For revisorer gælder der et udvidet culpa ansvar kaldet professionsansvaret, eller specifikt 

for revisorer god revisorskik. I forhold til revision af selskaber findes der en lovfæstelse af 

den generelle culpa regel i SL § 361, stk. 2, der henviser til § 361, stk. 1, der er den 

almindelige erstatningsregel om selskabsledelsens ansvar.  

Revisorer og andre liberale erhverv, forudsættes i kraft af deres stilling og uddannelse, at 

kunne måles efter en højere målestok end gennemsnitlige borgere. Når revisor udfører en 

lovpligtig revision, dømmes hans handlinger ud fra faglige kriterier, disse kriterier samles 

under udtrykket god revisorskik, hvilket nævnes i RL § 16. Disse kriterier svarer til det 

branche specifikke professionsansvar ved udførelse af opgaver jf. RL § 1, stk. 2. De 

kriterier der lægges til grund for, om en revisors handlinger befinder sig inden for god skik, 

er objektive af natur. Denne objektivitet bevirker, at en revisor ikke kan anvende subjektive 

vurderinger som bortforklaring ved manglende overholdelse af branchekutymen. 

Betegnelsen god revisorskik er i sin natur et dynamisk kriterie. Kriterierne for god 

revisorskik forandre sig løbende på baggrund af udvikling i revisions branchen. Dette er 

netop styrken ved god revisorskik, da der ikke er behov for at ændre lovgivningen løbende. 

Til gengæld betyder denne dynamik, at det ikke er muligt at se f.eks. 10 år tilbage og 

dømme en revisor baseret på forståelsen af god revisorskik som den foreligger i dag. 
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Læser man RL §16 vil man se at der på trods af den dynamiske natur af god revisorskik, 

står i loven hvad begrebet dækker over, om end det er diffuse begreber: 

 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af 

opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i 

overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den 

nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God 

revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence 

og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne” 

 

Professionsansvaret og det bagved liggende god revisorskik dækker en form for 

udvidet culpa, hvilket også fremgår af at en revisor skal dømmes på baggrund af 

hvad en gennemsnitlige revisor må forventes at gøre. Der er altså ikke tale om at 

man bliver vurderet ud fra hverken den bedste eller værste revisors ageren, men 

på den gennemsnitlige revisor på tværs af branchen. 

 

Det før omtalte professionsansvar dækker over udførelsen af revisors 

kerneopgave, den lovpligtige revision. Da revisor udfører mange forskelligartede 

opgaver, er det nødvendigt at være opmærksom på at ansvaret ikke bedømmes 

ens for alle opgaver. Ved andre rådgivningsopgaver kan det komme på tale at 

anvende en lavere grænse ved vurdering af den faglige målestok for revisor, hvis 

dette er tilkendegivet. 

 

Revisionsbranchen har naturligvis, en stor interesse i at revisorer der ikke 

overholder god revisorskik bliver dømt for dette. Ansvaret for at vurdere om en 

revisor har brudt med god revisorskik påhviler responsumudvalget. Foruden 

responsumudvalget der tager stilling til den objektive vurdering af god revisorskik, 

sørger revisornævnet for at tage stilling til om revisor har brudt med god revisorskik 

i konkrete sager. For at sikre, at revisorer overholder god revisorskik har nævnet to 

sanktionsmuligheder. Disse består af at pålægge bøder, både til den enkelte 
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revisor som privatperson og til revisionsvirksomheden. Derudover kan der i særlige 

tilfældes frakendes retten til at fungere som revisor. Dette gør sig også gældende 

både for den enkelte revisor og virksomheden der arbejdes for. 

 

Disse regler og sanktioner inden for professionsansvaret eksisterer med det 

formål, at når kunder har fået udført lovpligtig revision vil den være udført på et vist 

kvalitativt niveau. Derved sikres revisionsbranchen et omdømme der sikre at 

funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant kan opretholdes. 

Professionsansvaret er derfor en væsentlig hjørnesten i et erhverv der i høj grad er 

baseret på tiltro til branchen, fra både kunderne og de interessenter der gør brug af 

de reviderede regnskaber. 

 

Før memorycard 

Ifølge advokat Georg Lett (Lett, Georg, ”Højesteretssagen om revisoransvaret”, 

Revision & Regnskab, nr. 9, s. 104-109, 2015), stod revisorer tidligere i en meget 

præker situation, når de blev indblandet i erstatningssager. Mellem advokater var 

der en intern forståelse af, at såfremt der forelå culpa, blev bestyrelse og revisor 

idømt erstatningsansvar. Revisor og bestyrelse blev herefter gjort 

erstatningspligtige for en skønsmæssig del af tabet hos kreditorerne. Denne 

praksis omtaler Lett som bunkebrylluper. Dette selvom sagen var anlagt af 

konkursboet efter den pågældende virksomhed, og kreditorerne i sagens natur, 

slet ikke var part i sagen. Denne anskuelse bevirkede yderligere at der ikke reelt 

blev taget stilling til arten af bestyrelsen kontra revisors ansvarsområder, tillige 

forelå der ej en reel bedømmelse af årsagssammenhæng og tab, set i forhold til 

manglerne i revisionen. At advokaterne procederede ud fra denne interne 

anskuelse, betød at højesteret ikke havde mulighed for at tage stilling til 

årsagssammenhæng og en faktisk tabsopgørelse, baseret på revisors handlinger, 

eller mangel på samme. 
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Georg Lett henviser også til at første gang denne anskuelse ikke blev anvendt, var 

i sagen om eHuset, der gav grobund for en ændring i revisors stilling i 

erstatningssager. Det kan undre at der ikke tidligere har været protester over den 

måde revisorerne blev behandlet i erstatningssagerne. Når der tydeligvis ikke 

forelå en sammenhæng mellem en normal erstatningsbetragtning og den måde 

hvorpå revisorerne blev behandlet. At dette ikke skete kan hænge sammen med 

størrelsen af de erstatningskrav revisorer blev udsat for. Der foreligger ikke 

offentlig tilgængelig tal for hvad revisorerne betalte i erstatningen i sagen om 

Nordisk Fjer. Men hvis man tager udgangspunkt i Nordisk Fjer sagen, og følger de 

sager der har været siden da, som vist i figur 2.1. Kan det ses at i forhold til 

erstatningskravenes størrelser, har der været en støt stigning. 

Erstatningssager i Danmark 

År Sag   Erstatningskrav 

2001 E-huset  50 + 27 mio. kr. 

2001 Memory Card Technology  100 mio. kr. 

2008 Roskilde Bank  1 mia. kr. 

2008 IT Factory  1 mia. kr. 

2009 EBH Bank   1 mia. kr. 

Figur 2.1 Erstatningssager mod revisorer (Weerd, 2011) 

En sådan ændring i revisorers erstatningssager kan bunde i flere forhold, men når 

man ser på udvikling i erstatningskrav er det nærliggende at formode at der, i hvert 

fald delvist, har været et behov for at begrænse revisorernes erstatningsansvar. 
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2.2.2 Revisors ansvar vedrørende tredjemand 

Revisorers ansvar over for tredjemand er etableret gennem begrebet offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Denne betegnelse blev klarlagt med ændringerne af revisorlovene i 

1994, således at revisor blev betegnet som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Denne 

betegnelse anvendes i forhold til udførelsen af opgaver jf. RL § 1, stk. 2. Dette begreb 

bevirker, at der erstatningsretligt, selvom der ikke reelt foreligger en kontrakt mellem 

revisor og kreditorer, investorer m.v. iboende i revisionspåtegningen ligger et ansvar for at 

varetage disse gruppers interesser. Det er slået fast i dansk ret at revisorer ved sin påtegning 

bliver erstatningsansvarlig over for:  

”en større og ubekendt kreds af nuværende og fremtidige personer, der 

disponerer på grundlag af revisors arbejde…. Jf. SL § 361”(Langsted, s. 

310, 2013) 

Derved ligger det iboende i revisorers arbejde, at der konsekvent foreligger et 

erstatningsansvar over for en bred vifte af interessenter, hvilket har væsentlig betydning for 

den risiko revisorer udsættes for ved udførelsen af opgaver hørende under RL § 1, stk. 2. 

Baseret på SL § 361 påtager revisorer sig et muligt erstatningsansvar over for en langt 

bredere kreds af interessenter, end der kan forekomme i andre liberale erhverv. I praksis er 

det revisionspåtegningen på årsrapporten der er til anvendelse af tredjemand, der medføre 

denne erstatningspligt hos revisorer. 
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2.3 Erstatningen 

Dette afsnit vil behandle hvorledes revisors situation ser ud, når først der foreligger en dom 

og derved et erstatningsansvar. De emner der inddrages er, den ubegrænsede hæftelse, den 

solidariske hæftelse og revisors mulighed og pligt, omkring afdækning af disse risici 

gennem forsikring. Ubegrænset hæftelse såvel som solidarisk hæftelse er hovedregler inden 

for hæftelse, henholdsvis hæftelse ved flere skadevoldere. 

 

2.3.1 Den ubegrænsede hæftelse 

I Danmark er det sådan at, hvis man påfører andre et økonomisk tab, vil man skulle hæfte 

for denne skade med alt hvad man ejer og har (ubegrænset hæftelse). Dette princip bunder i 

at den skadelidte skal have dækket sit tab, så vidt der er mulighed for dette via skadevolders 

aktiver. Inden for bl.a. rådgivningsvirksomheder, vil der i deres kontrakter være udformet 

en form for ansvarsbegrænsning. Dette kan være i form af x gange honoraret for den 

pågældende rådgivningsydelse, eller som et fast beløb. Mellem erhvervsdrivende er der 

intet juridisk til hinder for sådanne klausuler i kontrakterne. Revisorer derimod er bundet af 

at de juridisk ikke har tilladelse til at indføre sådanne klausuler når de påtager sig 

revisionsopgaver. Det er her vigtigt at skelne mellem revisionsopgaver og andre 

konsulentydelser. Der er intet der hindre revisorer i at benytte den samme type 

ansvarsbegrænsningsklausuler, når dette gælder andre rådgivningsydelser. Det er altså 

inden for den lovpligtige revision at revisors erstatningsansvar varier fra andre rådgivnings 

ydelser. 

Denne forskel i erstatningsansvar, baseres på at en revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant og derved skal stå til ansvar med alle sine aktiver. Dette er dog på sin 

vis blevet begrænset fra tidligere tider hvor revisionshusene var bundet til at eksisterer som 

personligt ejede virksomheder. I dag kan revisions virksomheder eksistere i selskabsform, 

således at en konkurs ikke længere er ensbetydende med en personlig konkurs for revisorer. 

På trods af denne overgang fra personligt ejede virksomheder, til selskaber, vil der med 

tilstrækkeligt store erstatningskrav stadig være risici for at selv de helt store revisionshuse 

vil kunne gå konkurs. Denne risiko er en iboende del af det at revisor hæfter ubegrænset, i 

de tilfælde hvor han via sit virke påføre en kunde et økonomisk tab. Man skal være 
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opmærksom på, at når der tales om erstatnings sager mod revisorer, er dette ikke kun 

begrænset til kunden, ligeledes vil tredje mand der har foretaget dispositioner ud fra 

revisorens fejlbehæftede påtegning af regnskabet, kunne pålægge et erstatningskrav for det 

økonomiske tab. Dette kan for eksempel være banker der på baggrund af regnskabet har 

ydet større lån til virksomheden, eller leverandører der har ydet større kreditter. Begge disse 

interessenter vil kunne tabe betydelige summer, hvis revisorers arbejde er behæftet med 

væsentlige fejl. Dette kom til udtryk i Memory Card sagen hvor både Nordea og Danske 

Bank havde givet lån til virksomheden. Efter konkursen mente bankerne at revisorernes 

grove forsømmelse resulterede i deres tab. Revisorer er dog senere frikendt af højesteret, 

som omtalt af Lars Bo Langsted (Langsted, Lars Bo, Revisorerne vandt i MCT sagen, 

Jyllands Posten Erhverv, s. 8, 13. april 2015). Dommen viser at der naturligvis skal være 

sammenhænge mellem manglerne i det af revisorer udførte arbejde, og de dispositioner der 

har ført til tab for sagsøgeren. Sagen vil blive yderligere gennemgået i kapitel 4. 

 

2.3.2 Solidarisk hæftelse 

Hovedreglen i dansk erstatningsret, ved mere end en skadevolder, er den solidariske 

hæftelse. Dette indebære at i sådanne tilfælde hvor der eksistere flere skadevoldere hæfter 

samtlige skadevoldere fuldstændigt over for den skadelidte. Lovgivningen betyder at 

skadelidte kan få sit tab dækket fuldstændigt hos hvilken af skadevolderne denne måtte 

ønske. Således at hvis en eller flere af disse har aktiver af en større værdi, kan kravet 

dækkes fuldstændigt hos den eller disse. Den skadeforvolder der godtgøre erstatningskravet 

vil derefter have et regreskrav over for de andre skadevoldere jf. EAL § 25.  

Paragraffen lyder således: 

 

”Den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden mellem flere solidarisk erstatningsansvarlige foretages 

efter, hvad der under hensyn til ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt må anses for 

rimeligt. 

Stk. 2. Er en eller flere af de erstatningsansvarlige dækket af en ansvarsforsikring, gælder § 19, stk. 1 og 

2, og § 21. I de tilfælde, der er nævnt i § 19, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 21, kan der ved den indbyrdes 

fordeling af erstatningsbyrden mellem skadevolderne tages hensyn til foreliggende ansvarsforsikringer. 

§ 20 finder tilsvarende anvendelse.” 
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Et sådant regreskrav er dog uden betydning i tilfælde hvor de andre skadevoldere ikke er i 

besiddelse af aktiver der gør dem i stand til at honorere dette regreskrav. 

  

Grunden til at denne lovgivning nævnes som en væsentlig del af revisors nuværende 

situation, er med baggrund i de erstatningssager revisorer står over for. En sag som IT 

Factory, som er kendt i det meste af Danmark, hvor direktøren Stein Bagger udførte svindel 

i stor stil, er et godt eksempel. De fleste vil næppe være i tvivl om at en kriminel direktør 

vil bære en stor del af ansvaret for de tab, diverse interessenter har tabt i forbindelse med 

konkursen af dette selskab. For revisorerne betyder det, at hvis de findes at have brudt god 

revisorskik, vil de erstatningsmæssigt, være i samme situation som Stein Bagger. Forskellen 

vil være, at revisorerne har både forsikring og aktiver, der gør dem i stand til at betale. Når 

virksomheder som IT factory går konkurs, vil der oftest ikke være nogle aktiver hos 

direktøren/bestyrelsen. Derved er revisor eneste part der er i stand til at dække 

erstatningskravet og uden mulighed for at dække tabet hos andre parter. Hvis revisor ikke 

har overholdt god revisorskik, og der er direkte sammenhæng mellem disse mangler og 

interessenternes tab, vil det oftest være revisor der skal dække hele erstatningskravet. Hvor 

erstatningskravet er på flere hundrede millioner, endog i milliard klassen 
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2.3.3 Revisors forsikring 

Dette afsnit omhandler hvorledes revisor er forpligtiget til at indgå i forsikringsforhold, 

således at kunder og tredjeparter har sikkerhed for tab til en hvis grænse. Ligeledes har 

revisorer en egen interesse i at have forsikring til at afhjælpe de erstatningssager, man 

gennem sit arbejde kan risikere at blive mødt med.  Det er lovpligtigt for revisorer ved 

udførelsen af deres hverv som statsautoriseret eller registreret- revisor at sikre sig mod 

økonomiske krav jf. RL § 3, stk. 1, nr. 6, jf. § 7. Det præciseres yderligere i bkg. Nr. 661 af 

26.06.2008 at der er tale om en garantiforsikring dels en ansvarsforsikring. 

 

2.3.31 Garantiforsikring 

Garantiforsikringen etableres for at afdække krav der opstår som følge af arbejder udført i 

forhold til RL § 1, stk. 2. Garantiforsikringen giver et direkte krav mod 

forsikringsselskabet, men den endelige byrde bæres af revisorerne idet selskabet vil have et 

regreskrav på det beløb selskabet har udredt jf. bkg. Nr. 661, § 1. Garantien kan ifølge 

bekendtgørelsen begrænses til et beløb på 500.000 kr. per godkendt revisor for samtlige 

krav i et år jf. bkg. Nr. 661 § 4. Disse garantiforsikringer dækker erstatningspådragende 

handlinger, uanset disse er udført forsætlige eller uagtsomme. 

Yderligere er det muligt at begrænse tidsperioden hvor garantien dækker krav mod revisor 

til 5 år efter ophør jf. bekendtgørelsen § 5, hvilket betyder at der reelt kan forekomme krav 

der ikke er dækkede, da forældelsesfristen kan række op til 10 år jf. forældelsesloven § 3, 

stk. 2. 

Tillige er det muligt at begrænse en garantiforsikring således, at denne ikke dækker krav 

hvis manglende dækning alene er baseret på sum begrænsningen af ansvarsforsikringen jf. 

bekendtgørelsen § 6. 

  



S i d e  28 | 84 

 

2.3.32 Ansvarsforsikring 

Som følge af bkg. Nr. 661 jf. RL § 3 og § 10, stk. 1 er det lovpligtigt for revisorer at 

etablere en ansvarsforsikring for at kunne udføre arbejder under RL § 1, stk. 2.  

Ansvarsforsikringen dækker ulig garantiforsikring kun ved simpel uagtsomhed. Ved groft 

uagtsomhed eller forsæt, bortfalder ansvarsforsikringen. Ved strafbare forhold bortfalder 

forsikringen ligeledes, bortset fra når forholdet falder under strafansvar men på samme tid 

er simpel uagtsomhed. 

Bekendtgørelsen bestemmer i § 8, stk. 1-4 hvilke minimumsgrænser en ansvarsforsikring 

skal bestå af: 

• Flere end 10 godkendte revisorer – Mindst 20 mio. kr. pr. forsikrings år 

• Under 10 godkendte revisorer – Mindst 2 mio. kr. pr. revisor 

• Under 6 godkendte revisor – Mindst 2 mio. pr. revisor, ikke akkumuleret 

Det er vigtigt at være opmærksom på at forsikringen ikke dækker bøder (Langsted, s. 372, 

2013), derved kan revisorer ikke forsikre sig mod bøder udstedt af revisornævnet. Ligeledes 

er det som revisor essentielt at vide, at forsikringen, igen ulig garantiforsikring, ikke 

dækker efter ophør. Forsikringen dækker de krav der rejses i forsikringsperioden. Derved 

vil revisor være forsikret mod krav opstået tidligere end forsikringens begyndelse, men 

modsat ikke være dækket af krav der rejses efter forsikringens ophør. For at være sikre på 

at have dækning for de erstatningskrav der måtte komme efter, for eksempel pension, skal 

revisor således anvende en tillægsforsikring. 
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2.4 Sammenfatning 

Revisorers erstatningsansvar i Danmark bygger på de generelle ansvarsprincipper, hvor 

ansvaret fastlægges ved en gennemgang af præmisserne navnlig culpa, kausalitet og 

adækvans. Yderligere kræves der i dansk ret, at der foreligger et tab før end at et 

erstatningsansvar kan etableres. Der foreligger en mulighed for begrænsning af 

erstatningsansvaret i tilfælde hvor skadelidte har haft del i skylden for tabet. For revisorer 

gælder visse yderlige regelsæt i forhold til erstatningsansvaret. Dette gælder den for 

revisorer specifikke professions culpa bedømmelse god revisionsskik, således at revisorer 

skal imødegå en højere standard end almindelige personer. Revisorer har således i kraft af 

deres erhverv et erstatningsansvar over for tredjemand, baseret på funktionen som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette kommer til udtryk ved udførelse af arbejde jf. RL 

§1, stk. 2 og udmøntes i revisionspåtegning på regnskaber, hvilket netop er til anvendelse af 

tredjemand. 

I erstatningssager før eHuset og mere konkret MCT sagen, blev der ikke gennemgået de 

normale erstatningsprincipper, men i stedet var der tale om bunkebryllupper. Dette betød at 

så længe der var culpa for revisor, blev der ikke gennemført bedømmelse af kausalitet eller 

en egentlig tabs beregning. Advokaterne i sagerne var tilsyneladende enige om denne måde 

at føre proces på i disse sager. Højesteret havde derved ikke mulighed for at tage stilling til 

andre forhold end de af advokaterne fremførte.  

Når revisorer bliver idømt erstatningspligt finder de almindelige hovedregler anvendelse, 

den ubegrænsede hæftelse og det solidariske ansvar. Den ubegrænsede hæftelse indebærer 

at revisionshuset hæfter for erstatningskravet med alle tilgængelige midler. Solidarisk 

ansvar indebærer ligeledes at i de tilfælde hvor der er flere skadevoldere kan den skadelidte 

gøre sit krav gældende mod enhver han vælger. Den part der honorere erstatningskravet vil 

herefter opnå et regreskrav imod de andre parter. Når revisorer skal indfri en pligt om 

erstatning, gøres dette bland andet gennem en lovpligtig forsikring. Den lovpligtige 

forsikring er to delt i en ansvarsforsikring og en garantiforsikring. Ansvarsforsikringer 

finder kun anvendelse ved simpel uagtsomhed, hvorimod garantiforsikringen finder 

anvendelse på både forsætlige og groft uagtsomme handlinger.  
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Kapitel 3 – Tidligere erstatningssager 

Dette kapital fremhæver udvalgte erstatningssager gennem de sidste 25 år, startende med 

Nordisk Fjer skandalen. Fokus i sagerne ligger på de erstatningskrav revisorer er blevet 

mødt med gennem årene, og hvorledes disse er blevet dømt af domstolene. Yderlige 

beskrives begrebet ”deep pocket syndrome”, da dette begreb forekommer oftere i 

erstatningssager mod revisorer. Afslutningen af kapitlet er en gennemgang af Memory Card 

Technology sagen, samt sagen om eHuset, og hvorledes disse domme har påvirket måden 

erstatningssager mod revisorer bliver ført på. 

 

Siden 1991 hvor sagen om Nordisk Fjer blev en af de første store erstatningssager i 

Danmark, er der kommet flere til, specielt siden 2008. I figur 2.1 nedenfor vises de sager 

som Weerd har fokuseret på i sin præsentation (Weerd, 2011) 

Erstatningssager i Danmark 

År Sag   Erstatningskrav 

2001 E-huset  50 + 27 mio. kr. 

2001 Memory Card Technology  100 mio. kr. 

2008 Roskilde Bank  1 mia. kr. 

2008 IT Factory  1 mia. kr. 

2009 EBH Bank   1 mia. kr. 

Figur 2.1 Erstatningssager mod revisorer (Weerd, 2011) 

Som det vises har erstatningskravene mod revisorer været stødt stigende siden sagen om E-

huset tog sin begyndelse i 2001. Erstatningskravenes størrelse viser hvorledes deep pocket 

syndrome har gjort sit indtog i Danmark. Yderligere ses det hvordan flere af sagerne ligger i 

årene omkring den finansielle krise.  
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3.1 Fra Nordisk Fjer til memorycard 

For mange danskere, både professionelle og almindelige mennesker, ledes tankerne hen på 

Nordisk Fjer som den første store skandale. Nordisk Fjerfabrik A/S stammede helt tilbage 

fra 1901, men bland andet på grund af fejlslagne investeringer var gælden vokset til over 1 

mia. kr. fra 1970-1984, dog uden at overskuddet havde haft en tilsvarende vækst. Efter 

svindel og bedrag i stor stil endte Nordisk Fjer med en konkurs i 1991. Sagen endte med at 

koncerndirektøren begik selvmord, de øvrige direktører fik fængselsstraffe på mellem 2-4 

år og bestyrelsen og revisorerne blev idømt bøder. 

 

Konkursen kom dog så sent, at der var betydelige tab forbundet med denne. Kreditorerne 

led et tab på 4 mia. kr. (før dividende på 300 mio. kr.), aktionærerne tabte 657 mio. kr. 

(Weerd, 2011). Revisorerne blev idømt bøder, men der foreligger ikke offentlige 

tilgængelige informationer om størrelsen af erstatningen, da der blev indgået et forlig. 

Ifølge Børsen var der tale om erstatnings krav på 170 mio. kr. plus renter, i alt 250 mio. kr. 

(Børsen, 3. sep. 2000, Forlig i Nordisk Fjer sagen). Men på grund af det før omtalte forlig 

er der ikke mulighed for at verificere dette beløb og sammenligne erstatningen med de 

senere opståede sager. 

 

Der gik ca. 10 før end den næste store erstatningssag, set med revisorernes øjne, kom frem.  

Sagen om eHuset, drejede sig om, hvordan regnskaberne blev forfalskede af 3 direktører i 

virksomheden. Dette foregik ved at periodisere indtægter på et forkert grundlag, således at 

virksomhedens regnskab viste et resultat der reelt ikke eksisterede. 

For revisorernes vedkommende blev der lagt sag an mod både Deloitte og Lund Thomsen 

og partnere hvor de 2 krav der blev anlagt var på 50 mio. kr. hhv. 27,7 mio. kr. I 

højesteretsdommen blev revisorerne frikendt, da højesteret ikke anså at der forelå 

årsagssammenhænge mellem det påståede tab og revisorernes handlinger (Højesteretsdom, 

5/2 2014, sag 87/2011 og 93/2011). Ifølge dommen er den manglende årsagssammenhænge 

baseret på, at det ikke er påvist at hverken selskabet eller jyske bank ville have handlet 

anderledes, hvis regnskabet havde været revideret i overensstemmelse med god revisorskik. 

Dette er en stadfæstelse af landsrettens dom der ligeledes frifandt revisorerne. Dommene 
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fra henholdsvis landsretten og højesteret viser at på trods af revisors culpøse handlinger 

blev der ikke etableret et erstatningsansvar. For at der tilfalder erstatningsansvar, er det 

nødvendigt at gennemgå samtlige erstatningsbetingelser. 

Frifindelsen af revisorerne blev begrundet således: 

"Ifølge skønserklæringerne, som Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte, har revisionen 

for regnskabsårene 1998/1999 og 1999/2000 på de fleste områder levet op til god 

revisions- skik, men skønsmændene finder, at revisionen ikke har levet op til god revisions-

skik derved, at der på visse punkter burde have været foretaget yderligere 

revisionshandlinger, at der i større omfang end sket burde have været rapporteret til den 

daglige ledelse og bestyrelsen om bl.a. mangler ved forretningsgang og interne kontroller, 

og at der ikke burde være givet blank påtegning på årsregnskaberne, når fundne væsentlige 

fejl ikke var blevet korrigeret. Det er ikke skønsmændenes opfattelse, at en korrekt udførelse 

af revisionen burde have givet revisorerne anledning til at forestille sig, at eHusets daglige 

ledelse systematisk forsøgte at påvirke regnskabsresultatet ved fejlagtige 

indtægtsperiodiseringer. Det kan ifølge skønsmændene ikke afvises, at ledelsens strafbare 

adfærd ville være forblevet uopdaget, selv om revisionen var blevet udført i 

overensstemmelse med god revisionsskik. Højesteret finder, at det i overensstemmelse med 

Responsumudvalgets udtalelse af 6. november 2013 må lægges til grund, at revisorernes 

opdagelse af væsentlige fejl i regnskaberne burde have ført til, at spørgsmålet om rettelse 

blev taget op med selskabets ledelse, hvorefter ledelsen – for at undgå et forbehold i 

revisionspåtegningen – må formodes at ville have indvilliget i at korrigere årsregnskaberne 

for de fundne fejl. Højesteret finder som Landsretten, at revisorernes fejl ikke kan anses for 

grove. Højesteret finder på baggrund af det anførte, at det ikke er godtgjort, at en 

overholdelse af god revisionsskik ville have haft anden betydning for årsregnskabernes 

udvisende end, at årsresultaterne ville være blevet nogle få mio. Kr. mindre. Årsresultaterne 

ville således stadig have vist en positiv udvikling i forhold til de forudgående års 

underskud. Årsresultaterne skal i øvrigt vurderes i forhold til en årlig omsætning på over 

300 mio. Kr." (Overgaard, Søren Halling, REVISORS ERSTATNINGS- & 

DISCIPLINÆRANSVAR, 4 udgave s. 185-186, 2014) 
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Yderligere sagde retten om konkursboet: 

"Hvad særligt angår konkursboets krav er der ikke grundlag for at antage, at en korrektion 

af årsresultaterne ville have ændret eHusets bestyrelses positive forventninger til frem-

tiden. Det kan på denne baggrund ikke antages, at bestyrelsen ville have ageret væsentlig 

anderledes, hvis den var blevet præsenteret for regnskaber, der var revideret i overens-

stemmelse med god revisionsskik. Det bemærkes herved, at bestyrelsen agerede ud fra en 

forudsætning om, at eHuset havde en betydelig indtjeningsevne, at bestyrelsen fortsatte 

driften af selskabet efter afdækningen i februar 2001 af den systematiske forudfakturering, 

og at eHusets konkurs navnlig skyldtes svigtende salg. Herefter tiltrædes det, at det ikke er 

godtgjort, at der er årsagsforbindelse mellem revi-sorernes fejl og konkursboets påståede 

tab." (Ibid, s. 186) 

På samme vis, tager retten stilling til at Jyske Bank ej heller ville have handlet anderledes: 

"Hvad særligt angår Jyske Banks krav tiltræder Højesteret af de grunde, som landsretten 

har anført, at det ikke er godtgjort, at Jyske Bank ville have undladt at indgå låneaftalen 

med eHuset i 1999, hvis årsregnskabet for 1998/1999 var blevet revideret korrekt og i 

forbindelse hermed korrigeret for fundne fejl med deraf følgende dårligere resultat. Ved 

kreditforhøjelsen i 2000 forudsatte banken i sit velvillighedstilsagn af 29. maj 2000, at 

budgetforventningen om et årsresultat på 11 mio. kr. blev opfyldt. Det fremgår af 

indstillingen til Jyske Banks direktionsmøde den 13. april 2000, at banken noterede sig, at 

selskabet endnu ikke havde dokumenteret en stabil indtjening, men at det ikke var muligt at 

afvente en konsolideringsperiode, fordi det ikke ville være foreneligt med den eksplosive 

udvikling, der prægede it-branchen, hvorfor selskabet havde valgt en mere vækstorienteret 

strategi for at undgå at sakke bagud i konkurrencen. Det fremgår af eHusets 

regnskabsmeddelelse af 13. juni 2000, at det endelige årsresultat blev på 11 mio. kr., men at 

dette resultat ikke blev opnået på den ordinære drift, som gav et underskud på 2 mio. kr. Det 

blev alene opnået i kraft af engangsindtægter ved salg af rettighederne til en bestemt 

produktportefølje, tilbageførsel af tidligere udgiftsførte nedskrivninger og tilbagebetalt 

skat. Højesteret finder under disse omstændigheder, at Jyske Bank ikke har godtgjort, at 

banken ville have undladt at bevilge kreditforhøjelsen, hvis årsregnskabet for 1999/2000 

var blevet revideret korrekt og i forbindelse hermed korrigeret for fundne fejl med deraf 

følgende dårligere resultat." (Ibid, s. 187) 
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Samme år som eHuset gik konkurs, var en anden IT virksomhed i lignende problemer. 

Memory Card Technology producerede og solgte hukommelseskort, men i 2001 gik 

virksomheden konkurs. Det viste sig at værdien af varelageret var blevet pumpet kunstigt 

op. Der blev indledt erstatningssager mod John Trolle, bestyrelsen og revisorerne. Memory 

Card Technology og højesteretsdommen i sagen, vil blive omtalt nærmere i et senere afsnit, 

hvor der i øvrigt tages nærmere stilling til betydningen af dommen. 

 

Efter eHuset og Memory Card sagerne gik der yderlige 7 år inden de næste større sager 

kom for dagens lys. Roskilde Bank der gennem en aggressiv vækstplan havde kapret flere 

store ejendomsspekulanter, hvorved banken var yderst udsat ved krisens begyndelse. Som 

følge af krisen og bankens omfattende engagement i store ejendomsspekulanter, opstod tab 

på op i mod 800 mio. kr. på bare et enkelt kundeforhold. Både direktøren, bestyrelsen og 

revisoren er sagsøgt for op mod 1 mia. kr. hvor man, som det er sædvanligt i sådanne sager, 

formoder at regningen ender hos revisorerne, så vidt disse bliver kendt erstatningspligtige. 

 

Selvom sagen ikke er afsluttet og ikke forventes afsluttet før en gang i 2017, er der 

indikationer på at finansiel stabilitet har svært ved at løfte bevisbyrden mod revisorerne. 

Højesteret har bland andet afsagt kendelse om hvorvidt revisorerne skulle udlevere deres 

arbejdspapirer omhandlende revisionen for 2006/07. Højesteret anser finansiel stabilitets 

anmodning om edition for en:  

 

”undersøgelsesmæssigt præget gennemgang ” (Højesteret, 45/2015 s 6) 

og 

”Finansiel Stabilitet A/S har ikke angivet hvilke kendsgerninger der skal bevises 

ved fremlæggelse af dokumenterne” (ibid). 

 

Ligeledes skriver Berlingske at hverken syn og skøn, eller responsumudvalgets udtalelse, 

har givet Finansiel Stabilitet den rygende pistol, som der er brug for i sagen mod 

revisorerne (Erhardtsen, Birgitte: ”Erstatningssag mod Roskilde Bank- revisorer fuser ud”, 

3. september, 2015). 
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 Med forbehold i at sagen som før nævnt endnu ikke er afsluttet, endsige kommet ordentligt 

i gang, vil det være interessant at se, hvorledes denne sag falder ud hvis den føres til ende. 

Meget kan selvfølgelig nå at se dagens lys inden sagen er omme, men med 

responsumudvalgets samt skønsmændenes udtalelser taget i betragtning lader det til at 

kunne blive overordentligt svært at få draget revisorerne ind i erstatningssagen. Dette vil 

naturligvis være et hårdt slag for Finansiel Stabilitet, såfremt sagen falder ud til revisors 

fordel, da det reelt er det eneste sted at hente den 1 mia. kr. sagen vedrører. 

 

En anden stor sag der tog sin begyndelse i 2008, var den meget omtalte IT Factory sag. I 

slutningen af 2008 kom det frem, at den administrerende direktør Stein Bagger havde 

svindlet i stor stil. Bagger havde formået at lave en leasing karrusel således, at 

omsætningen i IT Factory kunne pumpes kunstigt op. I forbindelse med konkursen blev 

KPMG stævnet for op imod 1 mia. Kr. Af kuratoren for boet. På daværende tidspunkt var 

KPMG oprettet som et I/S. Der blev således udskilt et separat I/S da KPMG overgik til 

selskabsform og senere fusionerede med Ernst & Young. Erstatningskravet lå således hos 

CJ Partnership I/S, der kun blev opretholdt på grund af erstatningskravet. Desværre, rent 

informationsmæssigt, valgte CJ Partnership og dets forsikringsselskaber at indgå et forlig 

på 333 mio. Kr. Derved er muligheden for at få en vurdering af sagsforløbet og revisors 

handlinger, både fra domstolene og fra responsumudvalget forbigået. 

Det havde været interessant om KPMG var lykkedes med at etablere egen skyld hos nogle 

af kreditorerne. KPMG's påstand var at flere af kreditorerne havde egen skyld i deres tab, 

da de ikke tidligere havde gjort opmærksom på at deres leasing kontrakter ikke fremgik af 

tidligere årsregnskaber (Toft, Dorte: "IT Factory: Milliardsag mod "”KPMG"  tidligst for 

retten i 2017" , Berlingske Business, 27. marts, 2015). 

 

Som den sidste sag der bliver taget op i dette afsnit, er EBH Bank der gik konkurs i 2009. 

EBH Bank havde siden opkøbet af DAI (Dansk Anparts Investering) opbygget en høj risiko 

profil. I stil med Roskilde Bank havde EBH betydelige engagementer i ejendomsmarkedet. 

Den høje risiko profil sammen med ejendomsengagementerne indebar, at banken fik 

gevaldige problemer i årene 2007-08. Nedgangen i ejendomsmarkedet såvel som uroen på 

de internationale markeder bevirkede at banken havde meget begrænsede muligheder for at 

afstå sine ejendomsengagementer, eller at få tilført yderligere kapital (Finanstilsynet, 
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Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med EBH Bank i henhold til § 352 a i lov om 

finansiel virksomhed i forbindelse med EBH Banks sammenbrud, 2010). 

 

Som led i konkursen og Finansiel Stabilitets overtagelse af banken er direktører, 

bestyrelsesmedlemmer og den eksterne revision (BDO) mødt med et krav på 700 mio. Kr. 

Da disse sager som oftest løber over en længere årrække, for eksempel er EBH sagen sat til 

at begynde 4. september 2017, er det begrænset hvor mange præcise informationer der 

endnu er tilgængelige. Hverken responsumudvalget eller revisornævnet har endnu heller 

taget stilling til om revisors handlinger har været ansvarspådragende. 

 

3.2 Deep pocket syndrome 

Begrebet ”deep pocket syndrome” dækker i al sin enkelhed over, at en skadelidt søger at få 

dækket så meget af sit tab som muligt hos den part med de dybeste lommer. På grund af de 

tidligere nævnte regler for revisorer er det meget usandsynligt, at revisor er den med de 

dybeste lommer. Som det har været vist ovenfor, har de erstatningskrav revisorer bliver mødt 

med været stødt stigende. Virksomheder med større og større balancer og den øgede 

globalisering eksponere revisorer for en høj risiko i forhold til, at stå over for krav amed 

karakter af catastrophic claims. Dette forhold er blevet omtalt af flere omgange af FSR i 

ledere og andre kommentarer (Damgaard, Jens Otto, Charlotte Jepsen: ”Mere 

proportionalitet i revisors erstatningsansvar”,Leder, Revision og Regnskab, 1/3-2015). Ser 

man ud over Danmarks grænser, men stadig i Danmarks nærområde, har revisorer ligeledes 

problemer med ”deep pocket” sager. I Sverige indgik PWC forlig om at betale 742,5 mio. 

SEK. og i Norge var det ligeledes PWC der stod over for et krav på 1,7 mia. NOK. (Holm, 

Erik, Jesper Høberg, Jette Aagaard, Niels Sandøe: ”Kæmpekrav rammer revisorer” Jyllands 

Posten, 2014). PWC har dog i 2015 indgået forlig i den norske sag uden at forligsbeløbet er 

oplyst (Kvellestad, Sigve:”Troms Kraft og PWC inngår forlik” NRK, 2015). 
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3.3 Memorycard sagen  

Som tidligere nævnt, var Memory Card technology en virksomhed der producerede og 

solgte hukommelseskort. MCT havde haft stor succes op igennem 1990’erne og var blevet 

noteret på Københavns fondsbørs. I slutningen af 1999 besluttedes det at øge varelageret af 

frygt for leverancemangel og forventninger om stigende priser. Denne investering blev 

foretaget med lånte penge, hvor henholdsvis Danske Bank og Nordea hver stod for 50%. 

Bland andet på baggrund af de store låneengagementer, ønskede selskabet at blive 

introduceret på Nasdaq. Kurserne på it aktier nåede dog at falde, således at den ønskede 

børsintroduktion måtte opgives. Yderligere negativ påvirkning af selskabet skete i 

slutningen af 2000, i form af drastiske prisfald på hukommelseskort på verdensmarkedet. 

Da MCT havde forskudt regnskabsår bevirkede faldet i priser på det tidspunkt det forekom, 

at MCT’s regnskab for 1999/2000 der blev aflagt i oktober 2000, viste et lille underskud og 

en pæn egenkapital. Men allerede i det efterfølgende kvartalsregnskab, kunne det 

konstateres at egenkapitalen var tabt. MCT’s varelager blev ikke som normalt værdi sat via 

FIFO metoden, men derimod ved gennemsnitlig anskaffelsessum. Denne metode er 

velfungerende til varelagre med stærkt svingende priser, men giver udfordringer i forhold 

til korrekt værdiansættelse af varelageret (Lett, 2015). 

Når den gennemsnitlige anskaffelsessum model anvendes, bliver der foretaget legitime 

justeringer af varelagerets værdi på grund af forskydningen i bevægelser på varelageret og 

registreringen af købs/salgsfakturaer. I 2001 blev der igangsat en undersøgelse af 

varelageret, der viste at der ikke bare var lavet genberegning af værdien, men at der var 

foretaget egentlige opskrivninger på varelageret, hvilket er i strid med 

regnskabsprincipperne (Ibid). Ved en yderligere gennemgang foretaget af KPMG i 

forbindelse med straffesagen, kom det frem at hovedaktionæren havde foretaget forskellige 

former for manipulation, både de førnævnte opskrivninger så vel som manipulation med 

udestående fordringer. Uden at gå dybt ind i revisornævnets kendelse og dens præmisser, 

skal det nævnes at alle 4 revisorer blev tilkendt bøder på 150.000 kr. af nævnet. Dette skal 

tages i betragtning når højesteretsdommen mod revisorerne senere omtales. Revisornævnet 

var af den klare opfattelse at samtlige revisorer havde tilsidesat god revisionsskik, dette ses 

tydeligt i nævnets begrundelse: 
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”Nævnet har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at der er tale om til dels gentagne 

tilsidesættelser af god revisionsskik vedrørende meget betydelige værdier i en børsnoteret 

virksomhed. Det må endvidere betragtes som en skærpende omstændighed, at de 

indklagede i begge regnskabsår var fuldt ud opmærksomme på behovet for at udvise særlig 

agtpågivenhed.” (Revisornævnet, sag nr. 40/2004-S) 

 

Begrundelsen for selve erstatningssagen mod revisorerne baseredes på, at havde revisorerne 

udført deres arbejde i overensstemmelse med god revisionsskik ville regnskabet have set 

betydeligt anderledes ud. Med et korrekt regnskab mentes det at bestyrelsen således kunne 

have ageret og tilpasset driften, yderligere ville det ikke have været muligt at indgå i de 

låneengagementer der var etableret til opbyggelse af varelageret. Derfor ville MCT ganske 

enkelt ikke have tabt penge på varelageret hvis revisorerne havde udført et ordentligt stykke 

arbejde. 

 

Revisorerne var derimod af den holdning at bestyrelsen var fuldt ud informeret, om selve 

problematikken omkring værdiansættelse af varelageret. Tillige var de af den holdning at 

der var revisionsbevis for at varelageret var taget op til en værdi der lå under 

nettorealisationsværdien. Revisorerne henviser desuden til at de af revisornævnet, ikke 

havde modtaget kritik for den manglende opdagelse af svindelen, ej heller for ikke at finde 

frem til den korrekte værdi. Kritikken var alene gået på manglende forbehold for 

varelagerets værdi. Derfor ansås det ikke for sandsynligt at ledelsen ville have handlet 

anderledes i forbindelse med 1998/99 regnskabet og regnskabet for 1999/2000 blev aflagt 

så kort tid før sammenbruddet, at dette ingen påvirkning kunne have haft. En yderlige 

begivenhed som mentes skulle begrænse revisorernes ansvar, var økonomidirektørens 

henvendelse til bestyrelsesformanden omkring 1 marts 2000, hvor denne påpegede, at 

hovedaktionæren foretog opskrivninger af varelageret. Bestyrelsesformanden videregav 

ikke denne oplysning til revisorerne. På baggrund af dette mentes at der kun forelå 

årsagsforbindelse frem til denne dato. 
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3.3.1 Betydningen af højesteretsdommen 

På sin vis er det ikke helt korrekt, at sige, at det var MTC dommen, der gjorde det muligt 

for revisorer at blive dømt ud fra en ”korrekt” årsagssammenhænge. Dommen i eHuset 

sagen, var den første indikation på en ændring i hvorledes revisorer bliver dømt i 

erstatningssager. Dommen i eHuset gjorde det således muligt i MCT sagen at redegøre for 

at bestyrelsen og revisor, har forskellige opgaver og at ansvaret ligeledes er forskelligt. 

Således var der fra landsrettens side i MCT sagen taget stilling til at boet kan rejse 

kreditorernes krav. I tiden mellem landsretskendelsen og sagen i højesteret, var der dog 

netop taget stilling til dette i højesteret i eHuset. Denne dom betød at der var en klar linje i 

mellem boets krav og kreditorernes. Netop på dette punkt er MCT sagen vigtig at udskille. 

Kreditorerne havde ikke rejst særskilte krav, men lå alene under boets krav mod 

revisorerne. Som Lett henviser til, ville sagen formodentlig have set væsentlig anderledes 

ud såfremt kreditorerne havde rejst særskilte krav (Lett, 2015, s. 2). Da kreditorerne netop 

ikke har adgang til revisionsprotokolatet og de informationer dette indeholdt, om 

problematikken med værdiansættelse af varelaget. Revisorerne må man formode, ville på et 

sådant grundlag være blevet dømt erstatningspligtige for den del af kreditorernes tab der 

baserede sig på regnskabet der blev aflagt for 1999/2000. Når man ser på MCT sagen og 

dommen, er det derfor vigtigt at der huskes på at sagen alene omhandler revisors ansvar 

over for virksomheden. Mangler ved revisionspåtegningen er derfor irrelevante, da 

virksomhedens ledelse havde disse informationer tilgængelige. Dette betyder desuden at 

revisornævnets afgørelse ikke kan lægges til grund i sagen, da denne vedrørte 

revisionspåtegningen, og altså ansvaret set i forhold til tredjemand. 

 

I forhold til kendelsen kommenterer Lett på denne passage fra dommen: 

””fordi virksomheden giver underskud eller risici virkeliggøres”, kan selskabet rejse 

erstatningskrav mod revisor “f.eks. i tilfælde, hvor urigtige eller misvisende regnskaber er 

muliggjort af ansvarspådragende fejl ved revisionen og har forårsaget, at virksomheden 

ikke bliver indstillet eller tilpasset i tide”. Dette er den klassiske tilgang, idet man dog vil 

bemærke, at den kringlede formulering dækker over, at det ikke er revisor, der laver 

regnskabet, hvorfor det hedder, at et misvisende regnskab er muliggjort – hvormed menes, 

at revisor på grund af fejl i sin revision ikke har grebet ind over for et misvisende regnskab, 
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som ledelsen har udarbejdet. Disse fejl skal så have forårsaget, at virksomheden ikke blev 

indstillet eller tilpasset i tide.” (Lett, 2015) 

Og Lett’s kommentar: 

”Det er svært at se, om denne formulering reelt gør revisor ansvarlig for driftstab. Hvis 

lageret var opskrevet, måtte enhver priskalkyle levne en snævrere fortjenstmargin ved næste 

års salg. Det måttealt andet lige føre til en forsigtigere  adfærd i ledelsen end hvis lageret 

var optaget til den rigtige lavere pris. Fejlen i regnskabet kan således ikke føre til en 

forøgelse af et eventuelt driftstab, men snarere en formindskelse. Der var dog hverken 

fremlagt budgetter eller priskalkyler i sagen.” (Lett, 2015, s. 2-3) 

Det er et vigtigt rationale Lett anvender her. Hvis revisors fejlbehæftede arbejde i sig selv 

bevirker at ledelsen i virksomheden burde handle mere forsigtigt end hvis værdiansættelsen 

af varelageret var foretaget korrekt, hvorledes kan et eventuelt tab så henledes til revisors 

handlinger. 

Ligeledes argumenter Lett for at der ikke er årsagssammenhænge mellem revisorers fejl og 

driftstabet: 

”Et selskab drives ikke på grundlag af regnskabet, men på grundlag af budgetter og 

forventninger til fremtiden. Et historisk regnskab er tilbageskuende og mister meget kort tid 

efter aflæggelsen sin betydning som grundlag for driften. Det vil derfor fortsat være muligt 

at procedere på, at der rent faktisk ikke foreligger årsagsforbindelse mellem revisors fejl og 

den underskudsgivende drift.” (Lett, 2015, s. 3) 

Højesteret indtager den samme stilling som revisornævnet, på trods af informationerne i 

revisionsprotokolatet, anses revisorerne at have handlet ansvarspådragende. Det anses dog, 

at virksomheden ikke har lidt et tab som følge af det fejlagtige 1998/1999 regnskab. Dette 

baseres på et bilag, der viser hvorledes regnskabet havde set ud såfremt revisornævnets 

kritik var imødekommet. Det bilag er væsentlig anderledes end de udregninger KPMG 

tidligere udførte, da revisorerne ikke blev dømt for forskellen på regnskabet og KPMG’s 

”rigtige” regnskab. 
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Højesterets stilling til sagen kommer dernæst til udtryk i følgende passager: 

”Højesteret siger herom, at Højesteret ikke finder det godtgjort, at en imødekommelse af 

kritikken fra Revisornævnet “ville have ført til mere vidtgående ændringer” i regnskabet 

end, hvad der var angivet i hjælpebilaget” (Ibid) 

”Det er heller ikke godtgjort, at sådanne ændringer i årsregnskabets værdiansættelser og 

revisionspåtegning i sig selv ville have ført til, at bestyrelsen ville have indstillet eller 

tilpasset virksomhedens drift”(Ibid) 

”Efter forklaringerne fra bankernes medarbejdere og i lyset af bankernes villighed til at 

yde lån i november 2000 – efter at være blevet bekendt med underskuddet på 36 mio. kr. 

ifølge regnskabet fra 1. kvartal af regnskabsåret 2000/2001 – er det endvidere ikke 

godtgjort, at bankerne ville have nægtet fortsat långivning, hvis 1998/1999 regnskabet var 

blevet korrigeret som anført for de ansvarspådragende fejl”(Ibid) 

Det har altså ikke kunne forventes at bestyrelsen ville have handlet anderledes hvis revisor 

havde udført revisionen korrekt, oplysningerne i revisionsprotokolatet nævnes dog slet 

ikke. Ligeledes anser domstolen at bankerne måtte anses for at have villet yde lån selv hvis 

regnskabet var korrigeret. Uden mange kommentarer kommer højesteret ind på at 

1999/2000 regnskabet bliver aflagt så kort tid før at dette regnskab ikke kan lægges til 

grund for et tab. Altså en tydelig indikation af, at informationerne i regnskabet hurtigt 

forældes og at virksomheder ikke drives ud fra regnskaber, men ud fra budgetter. 

Den endelige betydning af dommen må være at højesteret håndhæver kravet om 

årsagsforbindelse på det kraftigste. Selvom der var tale om betydelige beløb, såvel som en 

revisornævnskendelse, uden at der blev lettet på bevisbyrden for årsagsforbindelsen. 

Ydermere lader dommen til at gøre op med generelle betragtninger om 

årsagssammenhænge og deraf et skønsmæssigt opgjort tab (Lett, 2015, s. 3). Det bør derfor 

ikke længere forekomme at ledelse og revisorer bliver underlagt erstatningen som var de 

den samme instans. 

Generelt betyder dommen at kuratorer vil få sværere ved at komme igennem med 

erstatningskrav mod revisorer, da der vil være store krav til bevisbyrden. 
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3.4 Sammenfatning 

Dette kapitel gennemgår hvorledes erstatningskravene i sager anlagt mod revisorer har 

været stigende gennem de sidste 25. Disse sager påviser således hvordan problemet med 

deep pocket syndrome har været tiltagende gennem perioden. Deep pocket syndrome 

betyder at den skadelidte går efter den med de dybeste lommer, hvilket i sager hvor 

revisorer er involveret, på baggrund af den lovpligtige forsikring, i samtlige sager er 

revisionshuset. Sagen om eHuset, hvor revisorerne blev sagsøgt for brud på god 

revisionsskik. Dommen frikendte dog revisorer for erstatningsansvar, både i lands og 

højesteret. Revisorerne blev frikendt baseret på et skøn om at ledelsen i virksomheden såvel 

som Jyske Bank, ikke have villet handlet anderledes såfremt revisionen var udført korrekt. 

Denne sag dannede derved grundlag for en ændring i erstatningssager mod revisor og 

banede således vejen for MCT sagen. Måden hvorpå erstatningssager ført mod revisorer, 

ændre karakter, er ved at der kræves en gennemgang af de generelle ansvarsbetingelser, 

herunder en grundig tabs beregning. Dommen følges yderligere op med dommen i MCT 

sagen hvor det blev klarlagt at revisorers ansvar variere i forhold til om sagen vedrøre det 

reviderede selskab eller tredjemand, der har anvendt revisionspåtegningen på regnskabet. 

Ligeledes viser dommen hvorledes det bliver vurderet i forhold til erstatningskrav fra 

selskabet, om hvorvidt det kunne forventes at ledelsen ville have handlet anderledes, havde 

revisor udført revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik. 

Således har revisorer på baggrund af først dommen i eHuset og senere MCT dommen, 

opnået en højere grad af beskyttelse mod erstatningskrav end der forelå tidligere. Der er 

dog ikke tale om en praktisk begrænsning, men alene at der nu procederes i forhold til de 

korrekte generelle ansvarsbetingelser. Således at revisorer ikke længere udsættes for de 

såkaldte bunkebryllupper i erstatningssager.  
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Kapitel 4 – Det begrænsede erstatningsansvar 

Kapitlet gennemgår modellerne der anvendes i EU kommissionens henstilling 2008/473/EF 

der opfordrede medlemslandene til at indføre begrænsninger af revisorers civilretlige 

erstatningspligt. Ligeledes gennemgås rapporten (Ewert, 2006) kort, i forhold til hvilke 

konklusioner der fremkom omkring nødvendigheden af at indføre begrænsninger. De EU 

lande der på nuværende tidspunkt har indført begrænsninger i forskellige former 

gennemgås, hvoraf enkelte vil blive dybere beskrevet. 

 

4.1 EU henstilling 2008/473/EF 

Kommissionens henstilling af 2008 var en opfordring til EU medlemmerne, om at 

begrænse erstatningspligten for revisorer ved udøvelse af lovpligtig revision. I henstillingen 

henvises til flere årsager der har bevirket udsendelsen af henstillingen. Store udsving i 

kapitaliseringen af selskaber der bevirker øgede risici for revisorer i forhold til at ifalde 

erstatningsansvar. På samme tid er muligheden for at forsikre sig mod sådanne faldende, og 

derved kan det være problematisk at skulle foretage risiko afdækning. Yderligere henvises 

der til at den solidariske hæftelse kan afskrække mellemstore revisionshuse fra at gå ind i 

markedet for revision af store børsnoterede virksomheder. 

 

Således konkluderes det i henstilligen, at der foreligger en nødvendighed af at indføre 

begrænsninger i erstatningsansvaret, ved revisionen af disse store børsnoterede selskaber, 

uden dog at indføre begrænsninger ved revisors forsætlige handlinger. Det påpeges 

yderligere, at de juridiske grundlag for revisorers erstatningsansvar i medlemslandene, er af 

så forskellig artet karakter at det er hensigtsmæssigt at landene indføre national lovgivning 

tilpasset deres specifikke civile erstatningsansvar. 

 

Henstillingen indeholdt yderligere en række anbefalinger omkring hvilke modeller 

medlemslandene kunne anvende til begrænsning af det civile ansvar. Disse vil blive omtalt 

nærmere nedenfor. 
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4.2 Modeller til begrænsning 

Da EU udsendte sin henstilling til medlemslandene om at begrænses revisorers erstatnings 

ansvar (2008/473/EF) indeholdt denne tillige forskellige modeller ladene kunne anvende 

ved implementering af henstillingen. De modeller der anbefales består af: 

 

a) ”fastsættelse af et maksimumsbeløb eller af en metode til beregning af et 

sådant beløb 

b) fastsættelse af en række principper, hvorved en lovpligtig revisor eller et 

revisionsfirma ikke hæfter ud over det faktiske bidrag til den skade, som en 

skadesanmelders krav vedrører, og således ikke hæfter solidarisk med 

andre skadevoldere 

c) indførelse af en bestemmelse, som tillader et selskab, der skal revideres og 

den lovpligtige revisor eller det lovpligtige revisionsfirma ved aftale at 

fastsætte en begrænsning af erstatningsansvaret.”(Ibid) 

 

Nærmere bestemt består disse anbefalinger af en general fast grænse, en variabel 

grænse, proportionelt ansvar og begrænsning via kontrakt. 

 

Generel fast grænse 

Ved denne metode fastsætter det pågældende land et fikseret beløb, vedrørende 

størrelsen af revisors erstatningsansvar. Der kan varieres til en hvis grad ved brug 

af denne model. Variationen kan bestå af forskellige beløbsgrænser for 

unoterede/noterede virksomheder, såvel som hvornår grænsen anvendes. Dette 

kan for eksempel forekomme ved en grænse per kunde, per overtrædelse eller per 

sagsøger.  
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Variabel grænse 

Ved denne metode er graden af variabilitet større. Grænsen kan gennem 

forskellige beregninger der tager den reviderede virksomheds størrelse, 

revisorvirksomhedens størrelse, revisors honorar eller revisors totale honorar fra 

kunden i betragtning og derved kan tilpasse grænsen for revisors 

erstatningsansvar. Det er muligt at sætte mere arbitrære grænser som 

Grækenland, der anvender 5 gange højesteretspræsidentens årsløn. 

 

Proportionalt ansvar 

Proportionelt ansvar er en grænse der af natur er fleksibel. Revisorers 

erstatningsansvar begrænses til den del af skaden der kan henføres til revisorers 

handlinger eller mangel på samme. Til forskel fra maksimumsbeløbsgrænsen og 

den variable grænse, indeholder proportionelt ansvar ikke en egentlig 

begrænsning af de erstatningssummer revisorer kan blive mødt med. Til gengæld 

er det ved proportionelt ansvar alene revisorers handlinger, der medfører 

erstatningskravene såvel som størrelsen af disse. 

 

Begrænsning via kontrakt 

At indfører en mulighed for revisorer, gennem kontraktforholdene med de 

reviderede virksomheder, er den model i EU’s henstilling der giver den største 

grad af fleksibilitet. Modellen tillader at ansvarsbegrænsningen kan tage stilling 

til de risici revisor påtager sig i forbindelse med en given opgave. Ydermere giver 

den mulighed for at revisorer og virksomhed i enhed vurderer, hvorledes 

erstatningsansvaret skal begrænses. Hvor begrænsningen tilfredsstiller 

investorernes krav til revisorens erstatningspligt, såvel som giver tilstrækkelig 

beskyttelse af revisor i forhold til risici. 
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Denne model tillader som den eneste af de, af EU kommissionen anbefalede 

modeller, at parterne tager stilling til størrelsen af ansvarsbegrænsningen. Tillige 

er dette den eneste model, der naturligt tilpasses løbende, gennem parternes 

forventningsafstemning. Derved vil modellen fungerer på linje med god 

revisionsskik, der af natur fungere langt mere dynamisk end lovgivninging. 

 

4.3 EU lande med begrænsninger i erstatningsansvaret 

I ”COMMISSION STAFF WORKING PAPER: CONSULTATION ON AUDITORS' 

LIABILITY AND ITS IMPACT ON THE EUROPEAN CAPITAL MARKETS” og det dertil 

hørende “annex I”, nævnes det at der på daværende tidspunkt fandtes 16 EU lande med 

specifikke regler for revisorers erstatningsansvar. Der eksisterer dog kun 5 lande med 

egentlige begrænsninger af revisorers erstatningsansvar. På det tidspunkt bestod disse 5 

lande af:  

• Østrig 

• Belgien 

• Tyskland 

• Grækenland 

• Slovenien 

Yderligere to lande er kommet til siden ”Working paper”: 

• UK 

• Spanien 

Østrig, Slovien, Tyskland og Belgien benytter forskellige former for begrænsning baseret 

på specifikke beløb. For eksempel har Belgien en grænse på €12 mio. ved børsnoterede 

virksomheder (Annex I, 2007). 

Grækenland, har indført den nok mest opfindsomme begrænsning, bestående af enten den 

totale omsætning fra kunden for det foregående år eller 5 gange årslønnen for højesterets 

præsidenten, det beløb der måtte være højest. 
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UK har indført muligheden for revisorerne, til at begrænse deres erstatningsansvar i 

kontrakten med virksomheden. Denne skal godkendes på general forsamlingen. Forholdene 

i UK vil blive uddybet i næste afsnit. 

 

I Spanien var lovgivning indtil 2010 på linje med DK, således at revisorer hæftede 

ubegrænset for tab lidt af kunder eller tredjemand. Med ændringen af Spaniens 

revisorlovgivning indførte man proportionel hæftelse, hvorved revisor kun kan blive stillet 

over for krav der vedrøre den af revisorers påførte del af tabet (Dufour, Alexandra, Nailah 

Eddoo, Gaylor Felix, ”Liability of statutory auditors as well as tax and legal counsels in 

Europe”, Association of corporate counsel, 2014) 

 

4.3.1 Erstatningsansvar i UK 

Indtil 2006 da UK indførte Companies act 2006 var revisores erstatningspligt i UK meget 

lig med det vi ser i DK på nuværende tidspunkt. Revisorer var gennem lovgivning 

forhindret i at fraskrive sig ansvar, både helt og delvist. I 1990’erne fik revisorer dog 

begrænset deres ansvar i forhold til tredjemand, dette skete i sagen Caparo Industries plc vs 

Dickman and others. Dommen tog stilling til revisorers ansvar over for tredjemand: 

“The auditor of a public company’s accounts owed no duty of care to a member of the 

public at large who relied on the accounts to buy shares in the company because the courts 

would not deduce a relationship of proximity between the auditor and a member of the 

public when to do so would give rise to unlimited liability on the part of the auditor. 

Furthermore, an auditor owed no duty of care to an individual shareholder in the company 

the purpose for which accounts were prepared and audited being to enable the 

shareholders as a body to exercise informed control of the company.” (Napier, Christopher, 

Intersections of law and accountancy: Unlimited auditor liability in the United Kingdom, 

Accounting, Organizations and society, vol 23, No. 1, s. 107, 1998) 

Revisorer har derved haft et mere begrænset ansvar i forhold til tredjemand, således 

kommentere Napier yderligere på sagen: 
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The auditor owes a duty of care to the company itself, not to individual shareholders or, a 

fortiori, third parties. The Caparo case and other litigation imply that an auditor can 

voluntarily assume liability vis h vis a third party, but there needs to be some specific act 

on the part of the auditor by which liability is assumed, or specific knowledge on the part of 

the auditor that accounts will be relied on by a third party (Gwilliam, 1992, p. 202, citing 

Lloyd Cbeybam C Co. Ltd v. Littlejohn & Co. [1987] BCLC 303). (Ibid) 

Hvis revisor ikke er forsigtig, er det derved muligt at acceptere et erstatningsansvar mod 

tredjemand, hvilke han uden accepten ikke ville være ifaldet. I 2006, som tidligere omtalt, 

fik revisorer i UK yderligere mulighed for at begrænse deres erstatningsansavar. 

Indførelsen af LLA’s, hvilket betyder Limited Liability Agreements, gav revisorerne 

tilladelse til at omgå den generelle lovgivning. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at 

lovgivningen om ubegrænset og solidarisk hæftelse til stadig er hovedreglen for 

erstatningsansvaret. Derimod giver en LLA blot tilladelse til at tilsidesætte den gældende 

lovgivning og gennem kontrakt indføre en begrænsning med den pågældende klient. Det 

gælder for enhver LLA at: 

• Godkendes årligt af aktionærerne 

• Kan tilsidesættes af domstolene hvis ikke den er ”fair and reasonable in all the 

circumstances of the case” 

Gennem disse regler sikres det, at aktionærerne I virksomheden ikke kan tilsidesættes af 

bestyrelsen og ligeledes, at revisorerne ikke kan tvinge en åbenlyst urimelig LLA igennem. 

  



S i d e  49 | 84 

 

4.3.2 Erstatningsansvar i Tyskland 

Tyske revisorer har i mere end 60 år udført deres arbejde med en lovgivningsmæssig 

begrænsning af deres erstatningsansvar. Imens revisorer fra andre lande advokere for 

begrænsning af erstatningsansvaret, har tyske revisorer ønsket det modsatte. Revisorer i 

Tyskland tiltræder en stilling med lavere grad af ansvar kontra forholdene i DK. I Tyskland 

findes to juridiske enheder hvor det begrænsede revisor ansvar kommer på tale: 

• Aktiengesellschaft, Aktieselskaber 

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Anpartsselskab 

For et AG gælder at ledelsen lovmæssigt skal bestå af både en supervisory board, 

Aufsichtsrat, såvel som en management board, Vortstand (Gietzmann, M.B, R. 

Quick:”Capping auditor liability: the german experience”, Accounting, Organizations and 

Society, vol 23, No. 1, s 84, 1998). Ligeledes skal GmbH selskaber indeholde disse to 

ledelsesorganer, i det tilfælde at selskabet regelmæssigt har over 500 ansatte (Ibid). 

Tradionelt i Tyskland har revisors ansvar været over for supervisory board, hvilket ses ved 

at revisorer er skærmet mod erstatningskrav tredjemand, men alene står til ansvar for det 

reviderede selskab. Denne beskyttelse bortfalder i de tilfælde hvor revisorerne har handlet 

groft uagtsomt eller forsætligt. 

 

På nuværende tidspunkt er der ud over den begrænsede kreds af interessenter der kan stille 

erstatningskrav mod revisorer, ligeledes et overordnet erstatningsbeløb på maksimalt 1 mio. 

€ for virksomheder generelt og 4 mio. € for børsnoterede selskaber. Revisorer i Tyskland 

nyder derved en høj beskyttelse mod erstatningskrav, set i forhold til deres danske 

kollegaer. Det er dog værd at erindre at rollen som revisor er fundamentalt anderledes i 

Tyskland. Hvilke besværliggør en reel sammenligning af erstatningsansvaret. 
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4.4 Erfaringer med begrænset ansvar 

I rapporten til EU (Ewert, 2006) anvendes earnings management som proxy for kvaliteten 

af revisionen, herunder anvendes yderlige accruals management som proxy for earnings 

management. Rapporten definerer accruals management således: 

“Accruals are temporary adjustments that resolve timing problems in the underlying cash 

flows at the cost of making assumptions and estimates. Precise estimates imply a good 

match between current accruals and past, present, and future cash flow realizations, while 

imprecise or erroneous estimates reduce the beneficial role of accruals. Accordingly, 

accrual quality is defined as the extent to which accruals map into cash flow realisations.” 

 

I denne forbindelse nævnes at dette er en begrænset anskuelse, men er den mest 

fordelagtige i forhold til at udforme statistik på området. 

Rapporten konkluderer herefter at:  

“we conclude that audit quality, as proxied by accruals management, does not appear to be 

significantly affected by the existence of a cap.” 

Der tages dog forbehold for at dette resultat kan værdi specifikt til den anvendte model, dog 

uden at forfatterne er vidende om andre anvendelige definitioner på revisionskvalitet, der 

kan anvendes til empirisk analyse. 

 

Yderlige viser nogle af de kilder rapporten anvender at kvaliteten af revisionen falder ved 

begrænsning af revisors erstatningsansvar, hvor Leed and Maude (2003) og Geiger et al 

(2006) tager fat om indførelsen af proportionelt erstatningsansvar i USA. Følgende den 

samme trend viser Asbaugh and Gassen (2005) at reformen i Tyskland i 1998, der øgede 

revisors erstatningsansvar medførte øget kvalitet. Det nævnes dog at der er usikkerhed om 

denne sammenhænge da der indførtes flere forskellige ændringer. 

 

I materialet fra rapporten (Ewert, s. 164-165, 2006) findes indikationer på, at lande med 

begrænsninger af erstatningsansvaret har et mindre koncentreret revisionsmarked set i 
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relation til de 50 største virksomheder i landene. Denne relation forekommer dog ikke hvis 

der begrænses til de 20 største virksomheder.  

Rapporten konkluderer videre at der ikke er fundet statistisk signifikante forskelle i 

kapitalomkostninger for lande med ansvarsbegrænsninger kontra lande uden. Derved 

påvirkes virksomheders kapitalomkostninger ikke i en negativ retning såfremt de revideres 

af revisor med begrænset ansvar. 

I forhold til rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejder, finder rapporten at 

både BIG 4 og de mellemstore virksomheder anser det for sværere under ubegrænset 

erstatningsansvar at opretholde de nødvendige ansættelser. Dette gælder såvel 

partnerniveau som lavere niveau af medarbejdere. 

 
 
Til forskel fra Ewert, konkluderer et studie af Jouni laitinen (Laitinen, Jouni, ”The effect of 

limiting statutory auditors’ civil liability on financial reporting quality: Empircal evidence 

on liability caps and earnings management in Europe”, Nordic Journal of Business, Vol. 

64, No. 3) at ansvarsbegrænsning ved hjælp af maksimumsbeløb medfører tab af 

revisionskvalitet. Det konkluderes at nedgangen I kvalitet, kun påvirker større virksomhed, 

på baggrund af at mindre virksomheder ikke bliver påvirket af begrænsningen, i og med at 

tab vil være i en størrelses orden der er lavere end maksimumbeløbet. Yderligere kommer 

man frem til at nedgangen i kvalitet, kun forekommer for virksomheder der ikke revideres 

af BIG 4. Der henvises til at dette resultat stemmer overens med tidligere studier 

(DeAngelo, 1981, Krishnan, 2003, Lennox, 1999 og Palmrose, 1998), der viser at BIG 4 

levere højere revisionskvalitet. Kvaliteten af revisionen falder ifølge studiet, derved kun når 

virksomheder revideres af ikke BIG 4 virksomheder. 

Det skal påpeges at studiet kun har taget stilling til begrænsninger via maksimumsbeløb 

grænser, og derved ikke har undersøgt følgerne af kontrakt, proportionel eller flydende 

grænser, så som grænser baseret på revisors honorar. Yderligere nævner Laitinen flere 

begrænsninger af studiet, der på linje med Ewert påpeger problematikken omkring earnings 

management og de model specifikke resultater. Yderligere påpeges at ved sammenligningen 

af forskellige lande, kan der eksistere underliggende årsager til resultaterne af studiet. 

Ligeledes kan det være problematisk at data kun består af et år, og dette år tillige er 2008, 

kan betyde at den finansielle krise har påvirket datagrundlaget. 
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4.5 Sammenfatning 

Begrænsning af erstatningsansvaret for revisorer tages op i EU’s henstilling (2008/473/EF), 

der anbefaler medlemslandene at indføre en form for begrænsning. Henstillingen henviser 

yderlige til hvilke modeller landene kan anvende til at begrænse ansvaret. Disse modeller 

består af general fast grænse, variable grænse, proportionelt ansvar og begrænsning via 

kontrakt. Flere EU landene har indført sådanne begrænsninger i forskellige former, disse 

lande består af Østrig, Tyskland, Belgien, Slovenien, United Kingdom, Spanien og 

Grækenland. 

Både UK og Tyskland har væsentligt andre strukturer i deres erstatningsansvar for revisor 

og i Tysklands tilfælde yderlige i forhold til revisorers rolle. Dette indebærer at revisorer i 

UK og Tyskland har en langt højere grad af beskyttelse mod erstatningskrav end deres 

tilsvarende danske kolleger. Revisorer i begge disse lande kan for eksempel yderst sjældent 

påkalde sig erstatningskrav fra tredjemand, da disse under normale erstatningsretlige 

omstændigheder ikke har adgang til at rette krav mod revisorerne. Denne ret tilfalder 

således alene det reviderede selskab eller konkursboet. 

Erfaringerne med begrænset erstatningsansvar viser at revisionskvaliteten kan falde ved 

indførsel af en generel fast grænse dog kun ved revision udført af revisionshuse uden for 

BIG 3 grupperingen (Laitinen, 2015). Omvendt konkludere Ewert (Ewert, 2006) at 

indførelse af ansvarsbegrænsninger ikke medføre tab af revisionskvalitet. Ligeledes vises 

det at kapitalomkostningerne ikke stiger ved indførsel af erstatningsbegrænsninger (Ewert, 

2006).  
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Kapitel 5 – Analyse af ansvarsbegrænsning 

I dette kapitel analyseres hvorvidt det er nødvendigt at indfører en form for begrænsning af 

danske revisorers erstatningsansvar vedrørende udførelse af opgaver jf. RL § 1, stk. 2. Dette 

ses i forhold til de i kapitel 2 samt 3, gennemgåede forhold som danske revisorer operere 

under på nuværende tidspunkt. 

 Dernæst analyseres hvilken model/modeller der vil være mest hensigtsmæssig at indføre i 

en Dansk kontekst, således at positive/negative effekter øges henholdsvis mindskes mest 

muligt. Analysen baseres på de modellere der gennemgås i kapitel 4, der stammer fra 

anbefalingerne i henstilling 2008/473/EF. 

 

5.1 Er ansvarsbegrænsning nødvendigt 

Denne delanalyse fokuserer deraf på hvilke negative konsekvenser en fortsat dansk 

ignorering af EU’s henstilling 2008/473/EF vil have på markedet for revisionsydelser jf. RL 

§ 1, stk. 2.  

 

Revisorer i Danmark står som omtalt i kapitel 2 og 3 i en situation hvor de gennem 

ubegrænset og solidariske hæftelse, er ekstremt sårbare over for erstatningskrav. Danske 

revisorer har med basis i de gældende erstatningsregler en høj risiko for pådrage sig 

erstatningspligter der udmunder i en såkaldte catastrophic claims situation. Begrebet 

catastropic claims dækker over et enkelt eller flere erstatningskrav, der tilsammen får et 

revisionshus til at gå konkurs. I særlige tilfælde kan der være tale om, at ikke bare 

netværksvirksomheden i det enkelte land går konkurs, men at netværket som helhed bryder 

sammen som følge af disse erstatningskrav. 

 

Revisions branchen i Danmark påtager sig et erstatningsansvar ved udførelse af opgaver jf. 

RL § 1, stk. 2, der både indebærer ubegrænset og solidarisk hæftelse som gennemgået i 

kapitel 2. Revisorernes manglende mulighed for, på niveau med andre rådgivningsbrancher, 

som for eksempel advokater, at indfører ansvarsbegrænsnings klausuler i kontrakterne. 

Betyder at revisorer bære en høj risiko for at pådrage sig erstatningskrav af en væsentlig 
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størrelse. Den ubegrænsede hæftelses sikring af skadelidte, ved at skadelidte holdes 

skadesløs, er en illusion når der tales om selskaber af en hvis størrelse. At revisorer skulle 

være i stand til at dække tab ved konkurser af store børsnoterede selskaber er en ikke 

eksisterende mulighed. Da revisorer som oftest er eneste part i sagen med en forsikring og 

tillige yderligere midler bæres erstatningsbyrden af revisorerne alene. Resultatet af dette vil 

i stedet være endnu konkurs når revisorerne mødes med en erstatningssag af tilstrækkelig 

størrelse, eller flere mindre sager inden for en kortere årrække.  

 

Ser man på de tidligere erstatningssager, som omtalt i kapitel 3, er der en tydelig tendens til 

stigende erstatningskrav. At tendenserne for erstatningssager mod revisor indikere et 

fremtrædende deep pocket syndrome, øger effekten af at bibeholde den ubegrænsede 

hæftelse sammenholdt med den manglende risikoafgrænsninger igennem kontrakts 

forbehold. På samme vis, øger den solidariske hæftelse ligeledes revisorers risici for at 

pådrage sig erstatningsansvar, for store tab, ved mindre grad af misligholdelse. Danske 

revisorer er derved ikke alene erstatningsansvarlige for egne handlinger, men for handlinger 

foretaget af selskabets ledelse.  

 

Den solidariske hæftelse facilitere netop revisors dækning af tab forårsaget af ledelsen i 

selskaberne, da disse som vist i kapitel 3, i sådanne situationer ikke har midlerne til at 

dække erstatningskravene. Denne situation opstår bland andet på baggrund af den 

mangelfulde forsikringsdækning i blandt selskabernes ledelse.  

Såfremt denne forsikringsubalance justeres, vil det delvist fjerne erstatningsbyrden der 

hviler på revisorer. Det er dog utopisk at forestille sig, at en forsikring fra 

bestyrelsens/direktørens side vil have nogen særlig effekt ved de krav på over 1 mia. kr. 

som vi har været vidner til. Dansk erstatningsret bevirker herved at revisor generelt skal 

bære hele tabet ved konkurssager af samme natur som de tidligere nævnte sager, forudsat at 

revisor bliver erstatningsansvarlig som følge af de gældende erstatningsregler.  

Presset på de danske revisorer er dog som følge af sagerne om eHuset og MCT, lettet en 

anelse, da sagerne gjorde op med den bunkebryllup metode hvorved revisorer tidligere blev 

erstatningspligtige. På trods af denne opblødning i pålægning af erstatningsansvar på 
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revisorer, er der til stadighed, store risici forbundet med revision af store selskaber i forhold 

til de erstatningskrav revisor stilles over for. Det kan givetvis undre at der ikke tidligere fra 

revisorernes side, er gjort indsigelser imod de såkaldte bunkebryllupper (Lett, 2015). Tager 

vi igen udgangspunkt i de stigende erstatningskrav revisorer er blevet mødt med over tid, er 

det nærliggende at omkostningerne ved at acceptere bunkebryllups’ metoden var mindre 

end de omkostninger der var forbundet med omdømme og kundepleje. Det er således 

stigningen i erstatningskravene der har bevirket revisorers nødvendige afstands tagen fra 

denne måde at køre erstatningssager på.  

 

Næste del af analysen vil fokusere på de omkostninger der uvægerligt vil skulle bæres af 

revisionshusene, såfremt Danmark fortsat bibeholder den eksisterende erstatningspligt for 

revisorer. Det forudsættes her at erstatningskravene ikke vil være af en størrelse således, at 

disse resulterer i en catastrophic claims situation. Der vil alene fokuseres på påvirkninger af 

at revisorer skal bære disse omkostninger, uden dog at gå konkurs. 

På nuværende tidspunkt finansieres de erstatningskrav revisorer mødes med gennem den 

lovpligtige forsikring jf. bkg nr. 661 af 26. juni 2008, markedsbaserede forsikringer og de for 

revisionsnetværkerne internt etablerede egen forsikringer. Hvis disse forsikringer udtømmes 

vil eventuelle yderligere erstatningskrav kun kunne fyldestgøres gennem partnernes 

overskudsdele.  

 

Over tid vil samtlige finansieringsmetoder dog ende som en begrænsning af partnernes del 

af overskuddet i og med at forsikring i sin natur alene er periodisering af omkostningerne. 

Samtlige omkostninger indregnes derfor enten som en nedgang i partnernes overskudsdel 

eller en forøgelse af revisionshonorarer. Det vil være usandsynligt om partnerne godtager en 

sådan nedgang, da deres indtægt kan risikere en betragtelig formindskelse. Dette 

sammenholdt med den begrænsede konkurrence der eksistere for revision af store 

internationale børsnoterede selskaber, betyder at det er overvejende sandsynligt at kunderne 

pålægges byrden af erstatningskravene. 
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Dette er i sig selv et af de argumenter der anvendes mod begrænsning af revisorers 

erstatningsansvar. Hvis ikke revisorerne kan bære byrden af de erstatninger de bliver idømt, 

bør de pålægge kunderne disse omkostninger. Argumentet har en hvis berettigelse, med tanke 

på at revisionshonorarer indeholder en meget nærværende risiko for at blive anvendt som 

omkostningsbærer, således at salg af høj profit konsulent ydelser muliggøres (Le Vourc’h, 

Joëlle, Pascal Morand, ”Study on the effects of the implementation of the acquis on statutory 

audits of annual and consolidated accounts including the consequences on the audit market”, 

s. 8, 2011). Begrænser man hvilke revisorer man kan influere, vil der dog være visse 

begrænsninger i forhold til argumentet om at revisorer skal øge deres honorarer. Som tidligere 

gennemgået i kapitel 4, har flere EU lande indført begrænsninger i revisorers 

erstatningsansvar i forskelligt omfang. Dette betyder at i det omfang danske revisorer 

pålægger kunderne en øget byrde i forhold til finansiering af erstatningskrav, vil denne byrde 

således påvirke kunderne negativt i konkurrence henseende. Dette vil skabe en 

konkurrenceforvridende effekt, gennem de omkostninger danske selskaber skal bære som 

følge af revisorers finansiering af erstatningskrav. 

Vælger Danmark fortsat at ignorere EU’s henstilling (2008/473/EF), er det muligt at lade 

revisorerne bære omkostningsbyrden for de erstatningssager de bliver mødt med. Dette vil 

dog bevirke en konkurrence forvridende situation for de reviderede selskaber, da byrden 

givetvis ikke kan bæres af revisionshusene og derfor indregnes i honorarerne. Revisorerne 

som branche være i stand til at ignorere omkostningen ved disse erstatningssager, det vil dog 

have en negativ effekt på danske virksomheders generelle konkurrence evne.  Således er det 

nødvendigt at opstille effekten af beskyttelse skadelidte ved fuld dækning af tab i 

erstatningssager, mod en generel tabt dansk konkurrence evne. 

 

Udvides analysens grundlag til at indbefatte muligheden for at catastrophic claims opstår 

som led i udførelsen af revisionsopgaver, er der yderligere forhold der nødvendigvis skal 

tages i betragtning. Ved en fortsat ubegrænset og solidarisk hæftelse, eksisterer der reelle 

risici for en konkurs blandt en eller flere af BIG 3. Betragtes de i kapitel 3 gennemgåede 

erstatningssager, og hvordan kravene er øget gennem årene, må det forudsættes at flere sager 

med krav på over 1 mia. kr. vil opstå i fremtiden. På grund af disse mulige erstatningssager 

er der en reel og tiltagende risiko for at vi kommer til at opleve et sådant kollaps. Ved et 
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kollaps af et eller flere BIG 3 selskaber, vil konkurrencen på markedet for revision af 

internationale børsnoterede selskaber blive ikke eksisterende. I best case vil der fortsat 

eksistere 2 netværk med kapacitet til at revidere sådanne selskaber. At begrænse selskabers 

valg af revisor til blot to revisionshuse, gør det nærliggende at der vil opstå problematikker 

omkring RL § 24, stk. 2. Det vil yderligere kunne øge graden af skepticisme fra investorer 

og andre interessenter.  

 

I et marked med kun to revisionsselskaber at vælge imellem, vil der være yderligere grund 

til at være kritisk over for revisorernes forhold til kunderne. Et tilstrækkeligt fald i tilliden til 

revisorer baseret på denne manglende konkurrence og størrelsen af de ikke revisionsmæssige 

indtægter, vil kunne bringe revisions branchen ind i krise, der ikke nemt kan påvirkes. I en 

sådan situation vil det være en direkte effekt af den manglende konkurrence og deraf afledte 

mistillid, at kapitalomkostningerne for de danske selskaber vil stige Det vil ikke være en 

mulighed at de mellemstore revisionshuse overtager kunderne efter det kollapsede BIG 3 

selskab, da disse ikke er i besiddelse af den nødvendige kapacitet og internationale 

rækkevidde der kræves.  

 

Yderligere er der stor mulighed for at de mellemstore revisionshuse, ikke har interesse i at få 

disse store selskaber som kunder. Den manglende interesse for at modtage disse kunder, skal 

findes i at revisionshuse af denne størrelse skal indkøbe forsikringer på markedsvilkår. Der 

er ikke implementeret den form for egen forsikring, som BIG 4 operer med (Commission 

staff working paper: Consultation on auditors’ liability and its impact on the European 

capital markets, s. 5, 2007). De risici det vil indebære for en mellemstor revisionsvirksomhed 

at overtage store selskaber fra et kollapset BIG 3 selskab, kan ikke opvejes af en indtræde på 

dette marked. Der vil være tale om enkelte store selskaber, og på denne baggrund vil 

investering i forsikring, kapacitet mv. langt overgå værdien af indtræden på markedet for 

revision af store internationale børsnoterede selskaber. Dette udbygges yderligere af det 

migrationsmønstrene der blev set efter Arthur Andersens kollaps, hvor der var en tydelig 

sammenhænge mellem selskabernes størrelse og andelen der overgik til et af de resterende 

BIG 4 revisionshuse. Ser man på selskaber med en omsætning over 500 mio. euro var andelen 

af kunder der migrerede til et af de tilbageværende BIG 4 over 91%. For selskaber med over 
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5 mia. euro i omsætning var tallet 100%. For selskaber der havde en omsætninger under 500 

mio. euro var BIG 4’s andel af overtagne kunder nede på ca. 49%, hvor dette falder yderlige 

ved segmenter med lavere omsætning. Ser man på de mindste selskaber under 10 mio. er BIG 

4 andelen helt nede på 29% som vist i tabel 5.1 (Ewert, s. 123-128, 2006) 

Tabel 63: Migration of Arthur Andersen clients – share of total migrating 

Clients by client size (%) 

Accounting 
firm 

Turnover of company in 2004, (€) 

Accounting 
Firm 

<10m 10-50 m 
50- 

100m 
100- 
500m 

500m- 
1b 

1-5b >5b Total 

Deloitte 6.7 9.4 13.9 17.0 19.0 22.9 58.3 12.5 

Ernst & 
Young 

7.7 7.2 13.9 11.3 19.0 17.1 16.7 10.1 

KPMG 5.3 12.1 12.7 18.8 19.0 17.1 8.3 12.9 
PWC 9.6 12.4 16.5 22.7 31.0 28.6 16.7 16.0 

Sub-total 29.3 41.1 57.0 69.9 87.9 85.7 100.0 51.5 

BDO 3.8 2.2 2.5 3.2 3.4 0.0 0.0 2.7 

Grant 
Thornton 

3.8 2.2 3.4 1.8 0.0 2.9 0.0 2.5 

Sub-total 7.7 4.3 5.9 5.0 3.4 2.9 0.0 5.1 

Other 
Middle-tier 
networks 

8.6 10.2 11.3 7.1 4.3 0.0 0.0 8.9 

Other firms 54.4 44.3 25.9 18.1 4.3 11.4 0.0 34.5 
“Note: The other middle-tier networks include AGN Int, Baker Tilly Int., BKR Int., CPA Ass. Int., DFK Int., 
Fiducial Int., Groupe Constantin, HLB Int., Horwarth It., IGAF Worldwide, INPACT Int., Kreston Int., 
Mazars, MGI, Moore Stephens Int., Moores Rowland Int., MSI Legal & Accounting, Nexia Europe, PKF 
Int., Polaris Int., Rodl & Partners, RSM Int., Russel Bedford Int., SC Int., UHY Int.”  

Tabel 5.1 Med tilhørende note. (Ewert, s. 128, 2006) 

Ved kollaps af før nævnte karakter, vil et fald i revisionskapacitet yderligere være en 

negativ konsekvens, da en del af medarbejderne og partnerne vil vurdere branchen for 

risiko betonet i forhold til indtægt og muligheder der vil være tilgængelige. Manglende 

revisionskapacitet, vil føre til at selskaber ikke kan få revideret deres regnskaber. 

Kapitalmarkederne vil derved blive negativt påvirkede såfremt selskaberne ikke er i stand 

til at opfylde ÅRL. § 135. I det tilfælde hvor der ikke kan aflægges årsrapporter der er 

reviderede og derved godkendte som retvisende, vil kapitalmarkedernes respons være at 

hæve kapitalomkostningerne for selskaberne. Der vil ikke være tale om manglende tillid til 

selskaberne allerede fra første regnskabsår med forsinket årsrapport. De selskaber der her 
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omtales vil være af en størrelse og et renomme der afbøder effekten i forhold til stigende 

kapitalomkostninger. Der ses her bort fra hvorledes staten vil forholde sig i den pågældende 

situation, hvor selskaberne af eksterne årsager ikke kan opfylde ÅRL. § 135. 

Revisionskapaciteten skal genetableres inden for få år, for at afbøde de negative effekter på 

kapitalmarkederne og deraf selskaberne. Såfremt BIG 3 revisionshusets kollaps ikke 

begrænser sig til den danske afdeling, men derimod igangsætter et globalt kollaps af 

netværket, vil de negative effekter blive yderlige forstærket.  

De tilbageværende BIG 2 netværk vil være i stand til gennem øgede honorarer at øge 

incitamentet til at forblive i revisionsbranchen, og derved delvist modvirke tabet af 

revisionskapacitet der uundgåeligt vil forekomme. Honoraret for revisionsydelser vil stige 

indtil der opnås en ligevægt i markedet mellem revionsbehov og revisionskapacitet. Hvor 

længe denne periode vil være, vil være meget usikkert. For revisionshusene vil det at 

indhente flere partnere være en langvarig proces, specielt hvis der er tale om specialiserede 

områder, så som finanssektoren. 

 

Ved begrænsning af revisorers erstatningsansvar opstår der en risiko for at revisorerne vil 

udfører revisioner af en lavere kvalitet. Når incitamentet, risikoen for at pådrage sig et 

erstatningsansvar og størrelsen af dette, til at udføre revision af nødvendige kvalitet 

mindskes, forøges revisorers mulighed for at levere arbejde af en lavere standard uden at 

dette får katastrofale følger. Dette underbygges delvist af Laitinen (Laitinen, 2015) der 

konkluderer at kvaliteten af revision, ved earnings management, mindskes ved indførelse af 

begrænsning af revisors erstatningsansvar. Studiets rammer betyder dog at der kun 

konkluderes i forhold til begrænsninger ved hjælp af generelle faste grænser. Studiet tager 

ikke andre former for begrænsninger i betragtning. Yderligere konkluderes, at faldet i 

revisionskvalitet kun forekommer ved revision udført af andre revisionshuse end BIG 4. 

Revisionskvaliteten er mere konsistent hos BIG 4 revisionshusene end hos mellemstore 

revisionshuse. Til forskel konkluderer Ewert (Ewert, 2006), at der ingen påvirkning er af 

revisionskvaliteten når der indføres erstatningsbegrænsninger. Det pointeres dog at 

resultatet, er meget model specifikt. Sammenlagt konkluderer begge studier at 

revisionskvaliteten ikke påvirkes ved revision udført af BIG 4. Derved påvirkes den 

standard revisioner udføres under, ifølge studierne, således ikke negativt, på trods af at der 
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er incitament til netop dette. En af årsagerne til at et reduceret incitament til at yde revision 

af lavere standard, ikke synes at påvirke BIG 4 selskaberne, findes muligvis i betydningen 

af revisorers omdømme. Betydningen af revisors omdømme kunne ses meget tydeligt i 

dagene omkring Enron’s fald og viden om Arthur Andersens indblanding. Kunder hos 

Arthur Andersen der havde en høj grad af synlighed på kapitalmarkederne, var hurtige til at 

skifte revisor, da disse selskaber selv har et omdømme at opretholde (Barton, Jan, ”Who 

cares about auditor reputation?”, Contemporary Accounting Research, volume 22, issue 3, 

s. 549-586, 2005). Modsat viser analysen hos Nelson (Nelson, Karen, Richard A. Price, 

Brian R. Rountree, ”The market reaction to Arthur Andersen’s role in the Enron scandal: 

Loss of reputation or counfounding effects?”, Journal of Accounting and Economics, issue 

46, s. 279-293, 2008) at aktiekurserne hos Arthur Andersen’s kunder, ikke oplevede 

negative virkninger i perioden. Dette indikerer at revisorer ikke nødvendigvis påvirker 

aktiemarkedet negativ på trods af et dårligt omdømme.  

 

Et studie der yderligere underbygger Barton’s (Barton, 2005) er udført af Weber i 2008 

omhandlende en Tysk skandale der omfattede KPMG. Studiet konkluderer at KPMG’s 

tyske kunder blev negativt påvirkede på aktiekurser, og ligeledes fravalgte flere selskaber 

KPMG som revisor (Weber, Jospeh, Michael Willenborg, Jieying Zhang, ”Does Auditor 

Reputation Matter? The Case of KPMG Germany and ComROAD AG”, Journal of 

Accounting Research, Vol 46 No. 4, s. 941-972, 2008). Dette studie er essentielt da det 

tyske marked, som tidligere omtalt, yder stor beskyttelse af revisorer i form af 

begrænsninger for erstatningsansvar. Revisorer der ikke opfylder den påkrævede standard 

for revision udført i på et marked med erstatningsansvarsbegrænsning, straffes derimod af 

markedet. Omdømmet vil for revisorer derfor være essentielt i at fastholde en høj 

revisionskvalitet og markedets straf, er årsagen til at kvaliteten ikke falder ikke ved 

begrænset ansvar.  

 

At anvende argumentet om tab af revisionskvalitet for at modgå en implementering af 

begrænsning af revisorers erstatningsansvar i Danmark, synes på baggrund af disse 

analyser, ikke at være at anse for et validt argument. En yderligere invalidering af 

argumentet skal findes i basis for begrænsningsmodellerne der foreslås. Samtlige modeller 
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er begrænsede således at de ikke finder anvendelse ved revisorers forsætlige handlinger. 

Når modellerne således begrænses i deres anvendelse, vil det for skadelidte være en fordel 

såfremt de kan føre en sag mod revisor baseret på forsæt. Derved opstår der mulighed for at 

føre sagen, hvor revisor hæfter ubegrænset. Denne fordel har betydning i forhold til 

revisionskvaliteten, på baggrund af, at revisor gør sig sårbar over for ubegrænset hæftelse 

når revisionskvaliteten bevidst nedprioriteres. 

 

5.1.1 Sammenfatning 

Ser man på samtlige forhold omkring de danske revisorers erstatningsansvar på nuværende 

tidspunkt, og de effekter der vil opstå ved en kontinuerlig ignorering af EU’s henstilling, er 

det en overvejende negativ situation. Det positive vil være den fortsatte interessent 

beskyttelse hvor eventuelle erstatningskrav skal dækkes fuldt ud af revisorerne, i det 

tilfælde at de idømmes erstatningspligt. Som tidligere nævnt vil det dog være en illusion at 

tab kan dækkes fuldstændigt ved for eksempel konkurser af store børsnoterede selskaber, 

hvor revisor ikke vil have midler nok til at dække tab i de størrelsesordener. De negative 

effekter af en ubegrænset erstatningspligt består af øgede omkostninger til revisioner, 

herunder muligheden for et kollaps af en eller flere af BIG 3 selskaberne. Disse øgede 

omkostninger ved revision vil overføres til kunderne således at de bære byrden for 

revisorernes erstatningsansvar. Gennem denne byrde forringes de danske selskabers 

konkurrence evne, da de ikke nødvendigvis befinder sig på et marked hvor de kan pålægge 

deres vare denne omkostning. Konkurrenceevnen forværres i og med at andre lande både i 

og uden for EU har, eller er i gang med at implementere erstatningsansvarsbegrænsninger 

for revisorer. Yderligere foreligger den førnævnte risiko for et kollaps af et eller flere BIG 3 

selskaber, hvilket yderligere vil begrænse konkurrence situationen for revision. Specielt 

revision af store internationale børsnoterede selskaber, vil blive væsentlig begrænset i en 

sådan situation. Deraf kan der fra investorers side opstår tvivlsspørgsmål omkring 

revisorernes uafhængighed, hvilket bevirker en stigning i kapitalomkostningerne for 

selskaberne såfremt investorerne ikke længere lægger den samme værdi i en 

revisionspåtegning. Endvidere kan der generelt opstå problemer på kapitalmarkederne i 

situationer hvor selskaberne ikke kan få udført revisions opgaver. Dette kan forekomme 

hvis tilstrækkelig med revisionskapacitet trækker sig fra markedet på baggrund af for store 
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risici ved udførelse af revision. Tillige er det vist at argument om tab af revisionskvalitet 

ikke er validt. Revisorers tab af omdømme tilsammen med muligheden for at ifalde 

ubegrænset erstatningsansvar ved forsætlige handlinger opretholder revisionskvaliteten  

Med baggrund af de analyserede konsekvenser for Danmark ved opretholdelse af fuld 

erstatningspligt for revisor og ligeledes konsekvenser af at indføre en form for 

begrænsning, findes det at der overvejende vil være negative konsekvenser ved 

opretholdelsen af status quo. Modsat vil indførelse af begrænsningsansvar for danske 

revisorer omfatte en række af positive konsekvenser, både for revisionsbranchen, såvel som 

for de reviderede selskaber og den danske konkurrenceevne. Herefter findes det nødvendigt 

at følge op med at analysere hvilken model af de foreslåede i EU’s henstilling 

(2008/473/EF) der vil være optimal for Danmark. 

 

5.2 Analyse af modeller til begrænsning 

Dette afsnit bygger videre på den tidligere analyse, om hvorvidt Danmark bør indføre 

begrænsninger i revisorers erstatningsansvar. Der er kommet frem til at Danmark med 

fordel kan indføre sådanne begrænsninger og således er det nødvendigt at fortsætte med at 

analysere hvilke de af EU kommissionen anbefalede modeller til begrænsning af revisorers 

erstatningspligt, der vil give de største positive effekter ved indførelse for danske revisorer. 

Modellerne bliver analyseret i forhold til hvilke effekter de vil have på revisorerne, og 

hvorledes de vil have indflydelse på de reviderede selskabers interessenter. 

 

Generel fast grænse 

En begrænsning ved hjælp af en fast grænse, betyder at der igennem lovgivning etableres 

en grænse for hvor stort et tab revisorer maksimalt kan risikere at skulle dække. Den faste 

grænse er den af modellerne der i sin opstilling er simplest, når først den er implementeret. 

Forud for implementeringen vil der skulle lægges en del arbejde i at fastlægge den faktiske 

grænse. I forhold til beløbsgrænsen vil de forskellige parter have interesse i at øge/sænke 

denne, revisionsbranchen vil naturligvis have en interesse i en lavere grænse, modsat vil 

banker og andre investorer have behov for en høj grænse således at de får dækket mest 

muligt af et tab. Modellen indebærer at der ikke vil være mulighed for forhandling mellem 
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revisor og det reviderede selskab. En lovbestemt grænse vil i forskellige tilfælde betyde 

henholdsvis for lave eller for høje grænser for erstatningsbeløb. Selskaber der befinder sig 

under grænsen vil ikke opleve påvirkning fra loven og vil derved føre erstatningssager som 

det foregår på nuværende tidspunkt. Modsat vil selskaber der befinder sig langt over 

grænsen, kunne opleve meget begrænset tabsdækning sat i forhold til selskabets størrelse. 

Samme princip vil forekomme for mindre revisorer. Når begrænsningen fastlægges til et 

bestemt beløb, vil de mindre revisorer ikke opleve en reduktion i de erstatningskrav de 

mødes med da disse vil befinde sig under grænsen. Modsat vil for eksempel BIG 3, opleve 

væsentlige reduktioner i de erstatningskrav de stilles over for. Dette vil kunne forvride 

konkurrence situationen og i værste tilfælde resultere i en mere begrænset konkurrence i 

revisionsbranchen end på nuværende tidspunkt. Som nævnt tidligere i analysen er der 

indikationer på at erstatningsbegrænsning baseret på maksimalbeløb, medfører en reduktion 

i revisionskvaliteten (Laitinen, 2015), med undtagelse af revision foretaget af BIG 4, i 

Danmark BIG 3. En af de positive effekter ved denne model er markedets viden om 

begrænsningen, der vil ikke kunne opstå tvivl om hvorvidt grænsen kan forhandles eller 

ændres. Der vil derved ikke foreligge muligheder for revisorer for at udøve pression mod 

selskaber, for at acceptere lavere grænser. Yderligere vil en sådan grænse udgøre en 

afvigelse fra dansk lovgivning og som sådan være sær lovgivning specifikt møntet på 

revisionsbranchen.  

 

Variabel grænse 

Variable grænser giver højere grad af fleksibilitet, da det er muligt at inkorporere flere 

forskellige faktorer i disse. Ved brug af de forskellige variabler er det muligt i højere grad at 

størrelsen af selskabet, og ligeledes størrelsen af det reviderende selskab. På linje med den 

faste grænse, vil det lovgivningsmæssige aspekt af denne model give positive og negative 

effekter. Denne grænse vil på samme måde som den faste grænse være baseret på 

lovgivning og derved være langsommelig at foretage ændringer i. Således begrænses 

mulighederne for at tilpasse grænserne til skiftende forhold for revisionsbranchen og 

erhvervslivet. På trods af den højere grad a fleksibilitet forekomme visse problematiske 

områder. Når revisionshonoraret anvendes, som for eksempel 20 gange honoraret skabes 

der incitament for revisorerne til at reducere honoraret mod et øget konsulent honorar. 
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Modsat vil der for selskabets interessenter være fordelagtigt såfremt revisionshonoraret og 

derved erstatningsbeløbet kan øges. Selv hvis man indretter grænsen således at der 

anvendes det totale honorar fra selskabet, vil incitamentet for selskabets investorer stadig 

eksistere. Yderligere problemstillinger er ved anvendelse af det reviderede selskabs 

størrelse, hvilket ikke giver indikationer af hvilken grad af iboende risiko selskabet stiller 

revisorerne over for. Netop på grund af den generelle natur af denne model, foreligger der 

ikke nogen muligheder for at tilpasse grænserne til de enkelte risici selskaberne indeholder, 

når der skal udføres revision. Ligeledes ligger der en risiko for på samme niveau som ved 

anvendelse af den faste grænse, at der forekommer et fald i revisionskvaliteten (Laitinen, 

2015). På trods af studiets rammer kun medtager de faste grænser, findes det anvendeligt på 

de variable, da der på samme vis, introduceres begrænsninger af erstatningssummerne. Det 

er endvidere muligt at faldet i revisionskvalitet bliver mere vidtgående da variable grænser 

påvirker flere selskaber revideret af ikke BIG 3 revisorer. Det er dog uvist i hvor høj grad 

omdømme vil negere denne effekt, da studiet af KMPG (Weber, 2008) ikke er 

sammenligneligt med mellemstore revisionshuse. Lovgivningsmæssigt er der for denne 

model tale om samme problematik som for faste grænser. Der vil skulle indføres specifikke 

særregler i lovgivningen, der modvirker hovedreglen om ubegrænset hæftelse. Dette kan i 

stil med faste grænser, skabe visse samfundsmæssige problematikker, da der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, at revisorer har krav på særregler inden for erstatningsansvaret. 

Derved kan der blive stillet spørgsmål ved revision og hvilke forhold der egentlig tillader 

dem at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Forventningskløften mellem revisorer 

på den ene side og regnskabsbrugere og samfundet på den anden, kan yderlige ekspanderes. 

Hvor samfundet, på det politiske plan har magten til at pålægge revisorer uhensigtsmæssige 

kontroller og erstatningsansvar. Ved implementering ad denne model foreligger der derfor 

et arbejde for revisorbranchen om at modvirke at forventningskløften øges. Dette for et 

samfund der ofte ikke har et indgående kendskab til de tekniske aspekter af revision, såvel 

som de juridiske spidsfindigheder der tillader revisorer at undgå at ifalde erstatningspligt på 

nuværende tidspunkt. 
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Proportionelt ansvar 

Til forskel fra de tidligere analyserede modeller, er det proportionale ansvar ikke en faktisk 

begrænsning af de erstatningsbeløb revisorer kan mødes med. Derimod ligger 

begrænsningen i at man fraviger hovedreglen om solidarisk hæftelse. Således er modellen 

lig de tidligere hvor der skal indføres deciderede revisionsspecifikke undtagelser til 

hovedreglerne inden for erstatningsretten. Derved er denne model udsat for den samme 

problematik omkring særregler for revisorer som de foregående. Modsat de foregående 

modeller tilsiger denne derimod at revisorer, vil øge kvaliteten af det udførte arbejde. Dette 

baseres på, at ved de nuværende erstatningsregler, bøder revisor for hele omkostninger ved 

andres fejl. Som tidligere nævnt i kapitel 4 er det oftest revisor der bære hele 

omkostningen, forudsat at der idømmes et ansvar, da andre parter ikke har aktiver til at 

betale erstatningen. Dette betyder at såfremt der indføres proportionelt ansvar for revisorer, 

vil omkostninger til erstatningssager i langt højere grad faciliteres af det niveau revisionen 

er blevet udført på, og ikke længere dikteres af udefra kommende faktorer. Ved at 

omkostninger for revisorer bliver en komplet faktor af deres arbejde, bør 

revisionskvaliteten derved stige (Narayan, V. G, ”An analysis of Auditor Liability rules”, 

Journal of Accounting Research, Vol 32 supplement, 1994). Stigningen i revisionskvalitet 

baseres på at dette i langt højere grad vil påvirke de erstatningssager revisorerne mødes 

med. Denne model sikre således også at, i de tilfælde hvor revisor har udført et stykke 

arbejde hvor niveauet findes at ligge væsentlig under god revisionsskik, foreligger der 

erstatningsmuligheder for hele det beløb der kan placeres hos revisorer. Denne mulighed er 

således en væsentlig forskel fra de tidligere modeller hvor der ikke blev lagt vægt på graden 

af revisors ansvar. Denne model baserer i høj grad muligheden for interessenters mulighed 

for at holdes skadesløse, på hvor høj grad af ansvaret der påhviler revisorerne. Sager hvor 

ledelsen for eksempel har handlet kriminelt, og hvor revisorerne har udført revisionen med 

mindre fejl der dog har muliggjort svindelen vil påvirkes af denne model. Modellen baserer 

sig dog stadig på en statisk metode, da muligheden for forhandling mellem revisorerne og 

selskabet ikke tillades. En ulempe ved denne model, er den retssagsmæssige adskillelse af 

revisorernes ansvar kontra andre involverede parter. Således kan der opstår tvister hvor, 

selv med en specifik gennemgang af ansvarsgrundlaget, opstår der tvivlsspørgsmål 

omhandlende hvorvidt tabet kan henføres til revisorerne. Denne model kan set i forhold til 

de tidligere, medvirke til at skabe lange processor omkring graden af skyld. Anvendes de 
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foregående modeller er der alene tale om hvorvidt ansvarsgrundlaget er opfyldt, for at der 

kan idømmes ansvar, om end begrænset. Ved sager baseret på denne model, er det 

nødvendigt at etablere ansvarsgrundlaget og herefter, i oftest dybt komplicerede sager, 

vurdere i hvilken grad revisors mangelfulde arbejde har medført tab. 

 

Begrænsning via kontrakt 

Begrænsning via kontrakter, medføre som den eneste model, ikke en særstatus for revisorer 

i forbindelse med erstatningssager. Modellen medfører alene, at revisorer sidestilles med 

andre erhverv erstatningsmæssigt. Da dette ikke baseres på et lovgrundlag, har modellen rig 

mulighed for variation, gennem forhandling mellem selskabet og revisor. Ligeledes vil der 

ikke forekomme problemstilling i forhold til tilpasning til markedet, da parterne alene er 

ansvarlige for disse tilpasning. Den langsommelige proces med at ændre lovgivning vil 

således ikke være en faktor. Der kan derimod opstå situationer hvor revisionshuset har 

styrke til at gennemføre kontrakter hvor erstatningsansvarsbegrænsningen er urimeligt lav. 

Når selskaberne ikke kan modstå presset fra revisorerne og derved acceptere kontrakter der 

indeholder begrænsninger der vil være åbenlyst urimelige, kan dette skade 

revisionsbranchen. Den skade opstår, i situationer hvor kontraktvilkårene kommer til 

kendskab hos investorer, og dette giver indikationer af både ansvarsfraskrivelse og arbejde 

af ringe kvalitet. Revisionsbranchen vil have en egeninteresse i at modvirke sådanne 

kontrakter. Det enkelte revisionshus kan have en interesse ved begrænsning af 

omkostninger til erstatningssager. Dette modvirkes dog af den negative påvirkning af 

branchens omdømme generelt, hvor disse kontrakter kommer til investorers og den 

generelle offentligheds kendskab. På denne måde er der risiko for at modellen yderlige 

påvirker forventningskløften, forudsat at et eller flere revisionshuse forsøger en sådan 

pression mod de reviderede selskaber. For at modvirke disse negative aspekter af modellen 

er det muligt at inkorporerer dele fra den engelske ansvarsbegrænsning, gennemgået i 

kapitel 4. Disse aspekter består af regler for hvorledes sådanne kontrakts aftaler indføres og 

deres indhold. Den engelsk model anvender en præmis om at i tilfælde hvor domstolen 

finder begrænsningen for åbenlyst urimelig, er der mulighed for tilsidesættelse. Yderligere 

er det et krav at ikke bare valget af revisor, men accept af en sådan ansvarsbegrænsning i 

kontrakten skal godkendes af selskabets generalforsamling. Ved hjælp af disse tiltag kan der 
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sikres åbenhed omkring revisorernes ansvarsbegrænsning, hvilket modvirker den negativ 

effekt på branchens omdømme samt forventningskløften. Der foreligger tillige en mulighed 

for, ved samme princip som bedømmelse af god revisionsskik, at branchen pålægger et 

eksisterende eller nyt organ, at bedømme sådanne erstatningsbegrænsningskontrakter. Disse 

punkter nævnes specifikt i EU’s henstilling (2008/473/EF) der ligeledes er opmærksom på 

nødvendigheden af åbenhed omkring sådanne kontrakter.  

 

 

En vigtig problemstilling i forhold til at indføre muligheden for kontraktmæssige 

erstatningsansvarsbegrænsninger i Danmark er det gældende ansvar over for tredjemand, 

som slået fast ved hjælp af begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant. Til forskel fra 

Danmark er revisorers erstatningsansvar i UK hvor at denne begrænsningsmetode er 

implementeret kun rettet mod det reviderede selskab. Revisorer i UK er som tidligere nævnt 

i kapitel 4 erstatningsansvarlige hvor der foreligger et duty of care forhold. Der er derved 

væsentlig forskel på forholdene for revisorer i de to lande, hvilket betyder at en indførelse 

af lignende begrænsninger i Danmark ikke vil have samme effekt. Tredjemand vil stadig 

have mulighed for at gøre revisorer erstatningsansvarlige for det fulde beløb, hvilket 

betyder at ansvars begrænsningen i kontrakten mellem revisor og det reviderede selskab i 

praksis vil være værdiløs. Denne mulighed foreligger på baggrund af at tredjemands krav, 

er direkte og ikke subsidiært i forhold til selskabets henholdsvis konkursboets krav. 

 

Dette betyder at såfremt denne model skal implementeres i Danmark, skal der gives 

mulighed for ikke kun at indføre begrænsning over for det reviderede selskab, det skal være 

muligt at begrænse ansvaret mod tredjemand. Hvis ikke denne del implementeres vil 

modellen i forhold til de risici revisorer mødes med, i praksis være uanvendelig. I Det 

tilfælde at modellen indføres og der indføres en mulighed for at begrænse ansvaret over for 

tredjemand, vil en essentiel del, være åbenhed omkring forholdet således at de forskellige 

parter er vidende omkring begrænsningen når de foretager risiko vurdering af investering, 

långivning mv. i det pågældende selskab. Interessenternes reaktionsmønster til en sådan 

ansvars begrænsning er ikke analyseret tidligere, da kun UK anvender modellen og som før 

nævnt er grundlaget væsentligt anderledes fra Danmarks. Anvender man reaktionsmønstret 
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set i forhold til de tidligere analyserede modeller, anses det for sandsynligt at 

kapitalomkostningerne for de reviderede selskaber vil stige. Denne effekt kan dog 

reduceres gennem analyser af revisionskvaliteten. Som nævnt under generel fast grænse, 

konkluderer analysen foretaget af Laitinen (Laitinen, 2015) at BIG 3’s revisionskvalitet 

ikke påvirkes af sådanne ansvarsbegrænsninger. Henfører man denne konklusion til 

begrænsning ved kontrakt, kan effekten af begrænsningen på kapitalomkostninger, udlignes 

gennem BIG 3’s omdømmer. 

 

5.2.1 Implementering i Danmark 

Dette afsnit analyserer hvilken eller hvilke af modellerne omtalt i afsnittet ovenfor, der kan 

implementeres i Danmark med de største positive effekter. Formålet med denne analyse er, 

at komme med en konkret anbefaling til model valg, således at Danmark kan indføre en 

begrænsning af revisorernes erstatningsansvar ved udførelse af opgaver jf. RL § 1, stk. 2. 

 

I analysen af de enkeltstående modeller og deres indvirkning på danske forhold, ses det at 

samtlige modeller indeholder problematiske forhold i forbindelse med at de skal 

implementeres i dansk erstatningsret, specifikt revisors ansvar. De problematiske forhold, 

er det muligt i forskellig grad at modvirke disse gennem diverse tiltag. De problematiske 

forhold indeholdt i modellerne generel fast grænse og variable grænse, er iboende 

indbygget i selve modellerne. Manglen på fleksibilitet er en del af selve grundlaget for disse 

modeller, da simplificering er styrken ved disse. Baseret på disse modellers iboende 

problemstillinger ved indførsel i en dansk kontekst, samt de manglende mulighed fra dansk 

side for at udligne de negative faktorer, vurderes disse at være ikke anvendelige. Yderligere 

vurderes det på samme grundlag at disse modeller, ej heller kan implementeres i en to delt 

ansvarsbegrænsning.  Den negative påvirkning på danske revisorer, såvel som dansk 

erhvervsliv modvirke de positive aspekter ved begrænsning af revisorers erstatningspligt, 

vist i analysen i afsnit 5.1. 

 

De tilbageværende modeller, proportionalt ansvar og begrænsning via kontrakt, har begge 

som forudsætning at der afviges fra gældende dansk erstatningsret. Det proportionale 
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ansvar vil bevirke at revisorer opnår en særstilling i forhold til hovedreglen om den 

solidariske hæftelse. Kontraktbegrænsningen kræver, for at fungere i praksis, at der fraviges 

fra den gældende regel om revisors ansvar vedrørende tredjemand, baseret på revisor som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Begge modellers forudsætninger består derfor af 

væsentlige afvigelser fra de gældende danske regler. Såfremt en af disse modeller skal 

implementeres i revisorers erstatningsgrundlag, vil det derfor være nødvendigt at påpege 

hvorledes revisorers erstatningsansvar varierer på essentielle punkter, set i forhold til andre 

sammenlignelige erhverv. Som det eneste erhverv indeholder revisorernes grundlag 

offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket tillader erstatningskrav fra en kreds af 

interessenter, langt mere omfangsrig end ses andet steds. Derved foreligger et grundlag for 

at udforme revisorer specifikke ansvarsbegrænsninger der finder anvendelse i forbindelse 

med at kunne indføre en af modellerne til ansvarsbegrænsning. Det proportionelle ansvar 

betyder at revisorerne til stadighed kan pådrage sig et ubegrænset ansvar, baseret på hvor 

vidtrækkende den mangelfulde opfyldelse af god revisionsskik har været. Sætter man denne 

model op i mod de tidligere erstatningssager gennemgået i kapitel 3, ses det at flere nævnte 

sager ville være omfattet af et proportionelt ansvar for revisorerne. Anvendelse af det 

proportionale ansvar formår således at opveje de i analysen afsnit 5.1, fremkomne negative 

aspekter af at bibeholde et erstatningsansvar i den nuværende opbygning. 

 

Implementeres muligheden for begrænse ansvaret gennem en kontrakt forhandlet mellem 

revisor og kunde, opnås en høj grad af fleksibilitet hos både selskaber og revisorer. 

Revisorerne og deres kunder vil i samspil have mulighed for at tilpasse 

erstatningsbegrænsningen til den enkelte virksomheds forudsætninger. Ligeledes giver det 

mulighed for at virksomhedernes ønsker til et specifikt forhold mellem ansvarsbegrænsning 

og honorar størrelse kan imødekommes af revisorerne. Mulighederne i denne model 

vurderes at kunne modvirke de i afsnit 5.1 fremkomne problemstillinger ved analyse af 

revisorernes nuværende grundlag for erstatningsansvar. Baseret på fleksibiliteten generelt, i 

modellen, faciliterer den positive effekter på BIG 3 såvel som revisionshuse der befinder 

sig uden for denne gruppering. Som tidligere nævnt er der en udfordring i og med 

modellens praktiske anvendelse er baseret på et brud med erstatningsansvaret over for 

tredjemand. Uden denne yderligere begrænsning af ansvaret over for tredjemand vil 

modellen være uanvendelig. Enhver praktisk begrænsning af revisorers erstatningsansvar, 
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indebærer dog en begrænsning af tredjemands muligheder for tabsdækning, uden dette vil 

revisors ansvar ikke i praksis være begrænset. Kravene fra tredjemand indgår oftest som en 

betydelig del af de erstatningssummer revisorer skal udrede. 

 

På basis af analysen af en dansk implementering af henholdsvis proportionalt ansvar og 

begrænsning via kontrakt, vurderes det at en Dansk ansvarsbegrænsning bør udformes 

baseret på kontrakt modellen. Kontraktmodellen tillader en høj grad af variabilitet, hvor der 

således kan tages hensyn til mange faktorer i erstatningsbegrænsningen. Begge modeller vil 

begrænse tredjemands adgang til at få fyldestgjort sine erstatningskrav. I forhold til selve 

effektiviteten af modellen ses der bort fra dette forhold, da der ikke kan indføres en 

meningsfuld begrænsning af revisorers erstatning, uden at mindske tredjemands adgang til 

at få dækket sine tab. Ydermere anses det for den model hvor tredjemand vil have mulighed 

for at yde størst indflydelse på niveauet af ansvarsbegrænsningen. Dette er baseret på at 

modellen forudsætter at kontrakterne indeholdende erstatningsansvarsbegrænsningen, i tråd 

med EU’s henstilling (2008/473/EF) forudsættes at være offentligt tilgængelige. Ved en 

sådan åbenhed gives tredjemand mulighed for at vurdere sin risiko profil, i forhold til det 

reviderede selskabs omdømme og ligeledes i forhold til revisorens omdømme. Det 

forudsættes endvidere at en indførelse af modellen vil indeholde delelementer fra den 

engelske version. Herunder at enhver kontrakt til begrænsning af erstatningsansvaret, skal 

kunne prøves ved domstolene, i forhold om den anses for fair og rimelig.  
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5.3 Sammenfatning 

Analysen af modellerne der anbefales i EU henstillingen (2008/473/EF) viser hvilke 

positive og negative effekter hver enkelt model indebærer. Gennem analysen af 

modellernes effekter vises, at generel fast grænse, samt variable grænse ikke finder 

anvendelse. Disse to modeller bevirker flere negative konsekvenser end der er fordele ved 

deres simple opbygning. Både selskaber og revisorer vil påvirkes negativt ved manglen på 

forhandlingsmuligheder og risiko afdækning for den enkelte kunde. Der vil yderlige opstå 

en konkurrence forvridende situation da mindre revisorer ikke vil opnå samme 

erstatningsansvars beskyttelse som BIG 3. De to resterende modeller proportionelt ansvar 

og begrænsning via kontrakt bryder begge med grundprincipper i dansk erstatningsret. Det 

proportionale ansvar bryder med hovedreglen om solidarisk hæftelse og betyder således en 

indførsel af en revisionsspecifik særregel. Ligeledes kræves der ved indførsel af 

begrænsning via kontrakt, et brud med revisors ansvar over for tredjemand. At indføre en 

begrænsning af revisors erstatningsansvar, uden at begrænse tredjemands krav mod revisor, 

vil dog ikke fungere i praksis. Derved er en sådan begrænsning en nødvendig del af en 

samtlige begrænsningsmodeller. Begge modeller formår at begrænse revisorers ansvar hos 

BIG 3, såvel som mellemstore og mindre revisionshuse. Derved sikres at der ikke 

forekommer konkurrenceforvridning ved implementering af ansvarsbegrænsning. 

Det vurderes derved at modellen med indfører de mest positive effekter ved en 

implementering i Danmark, vil være begrænsning via kontrakt. Analysen viser at denne 

model giver mulighed for den største grad af fleksibilitet i forhold til selskabernes, samt 

revisorernes ønsker til erstatningsbegrænsning. Vurderingen er dog baseret på forventninger 

om at modellen indføres med en høj grad af åbenhed, således at aktionærer og tredjemand 

uden for selskabet, har kendskab til de præmisser investering og långivning foregår på. 

Ansvarsbegrænsningen skal således fremgå tydeligt i kontrakten. Ligeledes skal der være 

mulighed for at få prøvet begrænsningen hos domstolene. Hvis ikke begrænsningen anses 

for fair og rimelig i omfang, skal denne kunne omstødes. 
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Kapitel 6 – Konklusion og Perspektivering 

6.1 Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at analyse hvorvidt Danmark bør indføre en 

begrænsning af revisorers erstatningsansvar, samt at analysere hvilke af de af EU foreslåede 

modeller der vil have den mest positive indvirkning på danske forhold. Analysen er 

foretaget ved at gennemgå de faktiske danske erstatningsforhold som de er opbygget på 

nuværende tidspunkt. For derved at fremhæve hvilke positive/negative konsekvenser 

erstatningsforholde fremprovokerer. Dernæst er det analyseret hvorvidt en begrænsning af 

revisorernes erstatningsansvar, vil imødekomme de nuværende negative effekter, uden at 

indføre flere problematiske forhold end der løses. Afslutningsvist er modellerne analyseret 

gennem indførelse i en specifik dansk kontekst, således at problematiske forhold i 

samspillet mellem modellerne og dansk erstatningsret afdækkes. 

Danske revisorers erstatningsforhold er baseret på de generelle 

erstatningsansvarsbetingelser. Disse betingelser omfatter culpa, kausalitet, adækvans, tab og 

egen skyld. For revisorer gælder der et professionsansvar der specifikt for revisorer 

defineres som god revisorskik jf. RL §16. Dette svarer til et revisorspecifikt culpa ansvar, 

således at opgaver jf RL §1, stk. 2 forventes udført efter en hvis faglig standard. For 

revisorerne gælder yderlige hovedreglerne omkring ubegrænset hæftelse og den solidariske 

hæftelse. Danske revisorers befinder sig herved i en udsat position da de er underlagt de 

generelle erstatningsbetingelser. Hvor der på samme forekommer et branchespecifikt 

erstatningsansvar over for tredjemand gennem revisionspåtegningen og stillingen som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Ved en gennemgang af udvalgte erstatningssager i de seneste år, ses det hvorledes 

erstatningskravene mod revisorer har været stigende. Dette er et udtryk for en udbredelse af 

deep pocket syndrome, da revisorer i sådanne sager konsekvent er den med de dybeste 

lommer. Revisorernes erstatningsbyrde er dog blevet lettet i mindre grad efter dommene i 

sagerne om eHuset og MCT. Efter disse domme procederes der nu på revisorernes skyld i 

det pågældende tab og der skelnes klart imellem ansvaret over for det reviderede selskab 

kontra i forhold til tredjemand. Således er man gået bort fra de såkaldte bunkebryllupper 

hvor der så længe der forelå culpa, blev pålagt revisorerne et erstatningsansvar, uden om de 
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generelle ansvarsbetingelser. Denne begrænsning af revisorernes erstatningsansvar er dog 

minimal og alene en overgang til mere korrekte erstatningsansvars bedømmelser. De 

forhold der for revisorer har gjort det nødvendigt at behandle en implementering af 

erstatningsbegrænsninger, skal således findes i samspillet mellem de eksisterende 

erstatningsregler og den stigende tendens med deep pocket syndrome. 

Da EU’s henstilling blev fremført i 2008, var der på daværende tidspunkt flere EU lande 

med begrænsninger i revisorernes ansvar. England havde indført muligheden for at 

begrænse ansvaret gennem kontrakter med de reviderede selskaber. Begrænsningsformen i 

Tyskland bestod af nogle generelle faste grænser for henholdsvis børsnoterede og ikke 

noterede selskaber. Af de mere spøjse grænser har Grækenland indført fem gange 

højeresteretspræsidentens årsløn. Flere af disse lande har dog forhold der på væsentligere 

områder differentiere sig fra Danmark. Således er direkte sammenligninger ikke mulige. 

Erfaringer fra disse lande viser at ved revisioner udført af revisionshuse uden for BIG 3 

grupperingen kan der forekomme fald i revisionskvaliteten ved en generel fast grænse. 

Beregninger fra Ewert (Ewert, 2006) viser dog at der ikke sker et fald i revisionskvaliteten. 

Dog med forbehold for at resultatet er metode specifikt, og der derved kan fremkomme 

andre resultater ved småændringer i metoden. Det konkluderes yderligere at begrænsninger 

ikke har signifikant betydning for kapitalomkostninger. 

Gennem analyse af de danske erstatningsforhold for revisorer, sammenholdt med de 

erstatningssager revisorer indblandes i, er det påvist at Danmark oplever væsentlige 

negative påvirkninger. Dette gælder både for selve revisionsbranchen, især BIG 3, men 

ligeledes dansk erhvervsliv der indirekte bliver pålagt byrder deres europæiske 

konkurrenter ikke stilles over for. På denne baggrund vurderes det at der ud fra et 

overordnet perspektiv bør indføres en form for erstatningsbegrænsning for danske revisor. 

Derved kan Danmark undgå en situation hvor er opstår mangel på revisorer med evner til at 

revidere de store international børsnoterede selskaber. Der analyseres videre på hvordan de 

enkelte modeller vil harmonere med de danske erstatningsforhold, og således hvilken 

model der specifikt har den højeste grad af positive effekter på den danske revisionsbranche 

og dens interessenter. Konkret analyseres modellen i forhold til deres iboende 

problemstillinger, såvel som de problemstillinger der opstår i samspillet med de konkrete 

danske erstatningsretslige forhold. Baseret på disse forhold ses det at modellerne generel 

fast grænse, samt variable grænse indeholder iboende problemstillinger. Disse 
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problemstillinger der således er en indarbejdet del af selve modellerne, er derved ikke 

mulige for Danmark at modvirke gennem lovgivning eller andre tiltag. Således vurderes 

disse modeller for uanvendelige i en dansk kontekst, da det vil medfører flere 

problemstillinger end de er i stand til at løse. De to modeller der herefter vurderes at 

harmonere bedst med danske forhold er proportionelt ansvar og begrænsning via kontrakt. 

Begge modellere stiller krav til ændringer i erstatningsansvars reglerne for revisorer. Det 

vurderes at en sådan begrænsning vil forekomme, desuagtet hvilken model Danmark måtte 

indføre. Den proportionelle model indebærer at revisorerne til stadig kan pådrage sig 

erstatningskrav og ubegrænset hæftelse for disse. Det vil specifikt være graden af revisorers 

ansvarspådragende handlinger der afgør erstatningskravenes mulige størrelse. En indføring 

af kontraktmæssige begrænsninger betyder implicit, at tredjemands adgang til at rette 

erstatningskrav mod revisorer bliver begrænset. Det er derfor nødvendigt at modellen 

indeholder en mulighed for at reducere ansvaret både over for det reviderede selskab og 

tredjemand. Denne model tillader virksomhedsspecifikke begrænsninger hvor samtlige 

forhold omkring revisionen kan inkorporeres i revisionshonoraret og 

erstatningsbegrænsningen. 

På baggrund af analysen af disse modeller konkluderes det, at der for Danmark er størst 

incitament til at indføre muligheden for begrænsning via kontrakt. Modellen skaber således 

den højeste grad af positive effekter for revisorer, erhvervslivet og mere overordnet for 

Danmark. Det konkluderes yderligere at modellens krav til revisionsspecifikke ændringer i 

erstatningsretten, er en generel problemstilling for samtlige modeller. Implementering af 

denne model vil facilitere et velfungerende marked for revisionsydelser i Danmark, 

samtidig med at den sikre dansk erhvervsliv mod konkurrence forvridende omkostninger. 
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6.2 Perspektivering 

Dommene i sagerne vedrørende eHuset og Memory Card Technology, betød væsentlige 

ændringer i den måde erstatningssager mod revisorer føres på. Som nævnt i specialet gjorde 

disse to domme, op med de såkaldte bunkebryllupper der tidligere havde defineret 

erstatningssager ført mod revisorer. Dommene betyder, udover det at man er gået bort fra 

bunkebryllupper også at det generelt for kreditorer bliver mere besværligt at få pålagt 

revisorerne en erstatningspligt.  

 

På grund af de tidsmæssige perspektiver i denne type sager der ofte kan tage mange år, 

endda løbe mere end et årti. Har der i dette speciale ikke været mulighed for at analysere 

hvilke overordnede indvirkninger disse domme vil have på at føre erstatningssager mod 

revisorer. Det vil derfor være interessant, inden for en fem eller tiårig periode igen at 

analyse revisorernes erstatningsforhold. Derved kan der muligvis udledes en længevarende 

effekt af dommene. Hvilket igen muliggør en analyse af hvorvidt konklusionerne i dette 

speciale, stadig er gældende. Derved kan der videre analyseres på behovet for på 

tidspunktet for det næste studie at indføre en eller flere af de i dette speciale gennemgåede 

modeller til begrænsning af danske revisorers erstatningsansvar. Et fremtidigt studie kan 

tillige analysere modeller der går ud over de begrænsninger der har været anvendt i dette 

speciale. Derved kan en større variation af modeller analyseres og om muligt finde bedre 

anvendelse i en dansk kontekst. Muligheden foreligger også, at dommene fra eHuset og 

MCT har reduceret revisorernes omkostninger til erstatningssager i en sådan grad at der på 

dette fremtidige tidspunkt, ikke længere foreligger et behov for at indføre begrænsninger i 

revisorernes civilretlige erstatningsansvar. 

 

Taget i betragtning, at der netop er vedtaget en ny revisorlov d. 19/5 – 2016, hvor EU’s 

henstilling fortsat går uberørt hen. Kan den før nævnte analyse formentlig udføres uden at 

grundlaget for danske revisorers erstatningsansvar er blevet ændret. Således fortsætter 

danske revisorer med at arbejde under erstatningsforhold, der er forskellige fra flere EU 

lande på væsentlige punkter. Dette gør fortsatte studier af revisorernes forhold både 

interessante og relevante. Indtil danske politikere vælger at imødekomme EU henstillingen 
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vil det være nødvendigt fortsat at indsamle data omkring og analyserer indvirkningen af 

den ubegrænsede og solidariske hæftelse på revisionsbranchen i Danmark.  

Tillige vil det være interessant at udføre mere målrettede studier der behandler hvorledes 

revisionsbranchens erstatningsforhold, påvirker danske selskabers konkurrenceevne. En 

sammenligning af forholdene i de europæiske lande vil kunne afdække om der foregår et 

tab af vækst der konkret kan spores til forskellige erstatningsforhold for revisorer. 

 

Det vil yderligere i forhold til dette speciale, og revisionsbranchen som helhed, være 

interessant hvordan EU vil håndtere den manglende indføring af begrænsninger af 

revisorers erstatningsansvar. Det er uvist på nuværende tidspunkt om EU vil forsøge at få 

indført disse begrænsninger ved lov. Eller om tilslutningen til en sådan lov ganske enkelt vil 

være for lav blandt medlemslandene. Med det antal EU lande der har indført begrænsninger 

eller påtænker det, bliver spørgsmålet således også, om der i sidste vil blive indført 

lovgivning på området med begrundelse i det indre marked. Såfremt der kan fremvises data 

der belyser hvorledes visse landes insisteren på at bibeholde et ubegrænset revisoransvar, 

skader det indre marked, kan det være tvivlsomt om dette får lov at fortsætte. 
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