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1. Executive summary 

 

The author of this Master’s thesis studies Master of Science (MSc) in Business 

Administration and Auditing. The Master’s thesis is written in the areas of auditing and 

business law.  

 

The purpose of this Master’s thesis is to examine the meaning of the concept “legal interest” 

in connection to complaints received in the Danish Disciplinary Board of Auditors 

(Revisornævnet). The Master’s thesis seeks to answer the question: What must be the role 

of the complainant before the complaint has a sufficient amount of “legal interest” in order 

to be able to complain to the Danish Disciplinary Board of Auditors? Later in this Master’s 

thesis, the term “legal interest” will be explained in more detail. However, the idea behind 

the term is, that every complainant must qualify, that the complainant has a special interest 

in the case in question. The term “legal interest” has historically been a basic legal concept, 

and it applies in many other industries outside the audit industry. 

 

In addition to this, the Master’s thesis will also examine the pros and cons related to the 

concept “legal interest”. In this context, the Master’s thesis will study why this concept is 

important in the society, and which issues can occur if a complainant has discovered an 

irregularity, but the complaint is rejected due to lack of “legal interest”.  
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3. Indledning 

I dette kandidatspeciale er begrebet ”retlig interesse” i relation til klager i Revisornævnet 

(RL §43, stk. 6) gjort til genstand for analyse. Specialet vil rette fokus på de seneste 10 års 

sager i Revisornævnet vedrørende begrebet ”retlig interesse”, hvor det vil blive undersøgt, 

hvor meget der skal til, før klager kan siges at have en ”retlig interesse” i en given sag. 

 

Det er imidlertid ikke kun Revisornævnet, der gør brug af begrebet ”retlig interesse” i 

relation til dets vurdering af, om en sag skal realitetsbehandles eller afvises. Hvis der kastes 

et generelt blik på andre domstole og klagenævn (f.eks. i advokatbranchen), anvendes 

begrebet ”retlig interesse” også af disse instanser. Begrebet ”retlig interesse” er med andre 

ord et begreb, der anvendes på tværs af brancher i samfundet. 

 

Spørgsmålet er imidlertid, om kravet til, at en klager skal have ”retlig interesse” kun 

indebærer fordele for samfundet i generel forstand, eller om begrebet samtidig kan medføre 

nogle problematiske forhold, som man bør forholde sig til? Begrebet er et juridisk 

grundbegreb, der har eksisteret i mange år, men kan det tænkes, at begrebet kan lede frem 

til nogle situationer, hvor en revisor eksempelvis kan gå fri, selvom der reelt var grundlag 

for sanktion? Dette leder frem til følgende problemformulering:  

 

4. Problemformulering 

 

Hvad er baggrunden for, at klager skal have retlig interesse for at kunne klage, hvordan 

kommer det til udtryk i en Revisornævns kontekst, og hvilke problemer kan der opstå i 

forbindelse med begrebet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv? 

 

5. Afgrænsning 

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret på baggrund af en undersøgelse af 

konkrete sager, der har været i Revisornævnet vedrørende begrebet ”retlig interesse”. I den 

forbindelse vil der blive undersøgt, om der kan observeres nogle generelle tendenser i, 

hvorfor sagerne bliver henholdsvis realitetsbehandlet og afvist. Denne undersøgelse vil blive 

foretaget på baggrund af Revisornævnets seneste 10 Årsberetninger (dvs. fra 2010-2019), 

hvor nævnet hvert år har lavet en overskrift i Årsberetningerne vedrørende de sager, der har 
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relation til begrebet ”retlig interesse”. Det er således de seneste 10 års sager, som dette 

kandidatspeciale vil rette fokus mod, og tidligere sager vil ikke blive undersøgt, da 

Revisornævnet ikke har Årsberetninger tilgængelige på deres hjemmeside fra før 2010. 

 

Derudover vil der blive foretaget en dybere analyse af udvalgte sager i Revisornævnet 

vedrørende begrebet ”retlig interesse”, hvor forfatteren af dette kandidatspeciale i den 

forbindelse har foretaget et interview med formanden for Revisornævnet Henrik Bitsch, som 

kan hjælpe til at undersøge sagerne til bunds. 

 

Endvidere har dette kandidatspeciale også en juridisk vinkel, hvor der fokuseres på begrebet 

”retlig interesse”, og hvilke elementer der skal være opfyldt teoretisk set før klager har ”retlig 

interesse”. Ydermere vil der i kandidatspecialet blive fokuseret på de problemer, som 

begrebet ”retlig interesse” kan lede til, hvis sager afvises grundet manglende ”retlig 

interesse”, selvom der muligvis var grundlag for, at revisor skulle sanktioneres. Dette er 

interessant set i lyset af, at man som revisor varetager rollen som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”.  

 

6. Metode 

Dette afsnits formål er at forklare den metodiske fremgangsmåde, der har været anvendt til 

dette kandidatspeciale.  

 

Efter en række forskellige overvejelser om, hvilket paradigme kandidatspecialet metodisk 

set skulle underlægges, endte det med at blive det socialkonstruktivistiske paradigme. Det 

socialkonstruktivistiske  paradigme ser verden som værende opdelt i sociale konstruktioner, 

som bliver dannet af os mennesker i vores forsøg på at fortolke den verden, som vi lever i 

(Holm, 2016). Der kan i denne sammenhæng argumenteres for, at Revisorloven (og heraf 

RL §43, stk. 6 vedrørende ”retlig interesse”) kan anskues som en ”social konstruktion”, som 

lovgiver har skabt. Formanden for Revisornævnet Henrik Bitsch pointererede ligeledes 

dette, da forfatteren af indeværende kandidatspeciale under interviewet spurgte ham om 

begrebet ”retlig interesses” eksistensgrundlag: 
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”Grundlæggende er det jo bare noget, som lovgiver har besluttet. Enhver der vil rejse en 

klage eller et tvistmål må på en eller anden måde underbygge, at han eller hun er berørt af 

det, der klages over” (Bilag 1, s. 89). 

 

Som det kan læses af citatet har lovgiver indført grundprincippet om ”retlig interesse”, og i 

forlængelse heraf nævner Henrik Bitsch, at begrebet også gør sig gældende i andre brancher 

end i revisionsbranchen:  

 

”… og det gælder jo hele vejen rundt med alle mulige klagenævn og domstole. En eller 

anden ”retlig interesse” skal man jo have. Juridisk set er det jo sådan et grundprincip” 

(Bilag 1, s. 89).  

 

Ifølge citatet anvendes begrebet ”retlig interesse” på tværs af forskellige domstole og 

klagenævn, og der kan dermed argumenteres for, at begrebet kan anskues som en ”social 

konstruktion”. Henrik Bitsch fremhæver således, at begrebet er et juridisk grundprincip.  

 

Det socialkonstruktivistiske paradigme ser verden ud fra en relativistisk ontologi, og det 

betyder, at videnskabelige genstande i mange tilfælde skabes i direkte sammenhæng med 

den videnskabelige iagttagelse. I den forbindelse er der ikke mulighed for at opnå en sand 

viden, idet videnskaben bliver bundet op på det enkelte menneskes ”sociale konstruktion” af 

den virkelighed, som vedkommende befinder sig i. Af denne grund anskuer det 

socialkonstruktivistiske paradigme verden ud fra en subjektiv epistemologi, idet der aldrig 

vil være mulighed for at komme frem til en objektiv sandhed om verden (Presskorn-

Thygesen, 2012).  

 

Presskorn-Thygesen (2012) fremhæver, at formålet i det socialkonstruktivistiske paradigme 

til dels er at anfægte det, som samfundet anser som værende sandheder i objektiv forstand. 

Netop dette formål er en væsentlig grund til, at det socialkonstruktivistiske paradigme er 

velegnet i dette kandidatspeciale. Der er således skabt en sandhed om, at en klager skal have 

”retlig interesse” før denne har mulighed for at klage, men spørgsmålet kan i den forbindelse 

være, hvorvidt denne sandhed kan problematiseres, hvis begrebet i nogle tilfælde kan have 

negative konsekvenser ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Dette er netop, hvad 

indeværende kandidatspeciale ønsker at belyse.  
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Det har visse konsekvenser, at dette kandidatspeciale underlægger sig det 

socialkonstruktivistiske paradigme. Dermed ser forfatteren af kandidatspecialet verden som 

værende en ”social konstruktion”, som er blevet skabt ud fra de tolkninger, som andre 

mennesker har gjort sig af verden. I den forbindelse er det ikke kan det ikke siges med 

sikkerhed, at den sandhed, som opnås i dette kandidatspeciale, er objektiv. 

Socialkonstruktivisterne mener tværtimod ikke, at sandheder kan være objektive, idet det 

kommer an på det enkelte menneskes ”sociale konstruktion” heraf. Af denne årsag skal dette 

kandidatspeciale ikke anskues som en objektiv sandhed, men snarere én ud af flere mulige 

sandheder. 

 

I forbindelse med empiriindsamlingen til dette kandidatspeciale har det været muligt at 

foretage et interview med Revisornævnets formand Henrik Bitsch. Dette interview indgår i 

analysen, hvor det dermed vil være med til at kunne besvare problemformuleringen. 

Endvidere bliver problemformuleringen besvaret ud fra sekundær empiri bestående af de 

seneste 10 års kendelser i Revisornævnet vedrørende begrebet ”retlig interesse”. Da 

Revisornævnet er et professionelt klagenævn vurderes pålideligheden af deres kendelser til 

at være høj. 

 

Dette kandidatspeciale vil blive opbygget således, at problemformuleringen vil udgøre 

udgangspunktet for et teoriafsnit, hvor der vil blive gennemgået en række relevante teorier i 

relation til begrebet ”retlig interesse”. Efterfølgende vil der blive udført en kvantitativ 

analyse af de seneste 10 års sager i Revisornævnet, der knytter sig til begrebet ”retlig 

interesse”. Derefter foretages der en kvalitativ analyse af udvalgte sager i Revisornævnet 

vedrørende begrebet ”retlig interesse”, hvor disse sager er udvalgt med henblik på at vise 

henholdsvis de fordele og ulemper, der er forbundet med begrebet. Dernæst vil der blive 

samlet op i en afsluttende konklusion, som opsummerer den foretagne analyse af begrebet 

”retlig interesse”, hvorefter der til sidst foretages en kort perspektivering. 
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7. Teori 

 

7.1 Revisors ansvarsområder 

Før begrebet ”retlig interesse” kan beskrives nærmere, er det først og fremmest nødvendigt 

at have en grundlæggende forståelse for de forskellige former for ansvar, revisor kan ifalde. 

I forbindelse med revisors ansvarsområder er der tre forskellige typer ansvar, og der vil blive 

redegjort for disse nedenfor med udgangspunkt i litteraturen ”Revisor – Regulering og 

rapportering” skrevet af Füchsel et. al. (2017), som suppleres med Halling-Overgaards 

(2014) litteratur ”Revisors erstatnings- & disciplinæransvar”. 

 

Füchsel et. al. (2017) forklarer, at man i relation til revisionsansvar skelner mellem tre 

forskellige typer ansvar (jf. figur 1 nedenfor):  

   

Figur 1: Egen tilvirkning (Füchsel et. al., 2017) 

 

7.1.1 Disciplinæransvar 

Disciplinæransvaret for revisorer har begrundelse i den vægt, som samfundet tillægger i 

forhold til revisors arbejde. Det vurderes ikke som værende tilstrækkeligt, at revisor i lighed 

med alle andre får udstukket en række juridiske retningslinjer i form af et erstatningsansvar 

og et strafansvar. Hvis betingelserne vedrørende disse to typer ansvar ikke bliver opfyldt, 

kan der stadigvæk være et behov for at vise over for den pågældende revisor såvel som alle 

Revisors 
ansvar

Disciplinæransvar

StrafansvarErstatningsansvar 
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andre revisorer, at selvom der kun er tale om mindre fravigelser i forhold til de påkrævede 

normer, kan og vil det resultere i en sanktion. ”Således udfylder disciplinæransvaret som 

udgangspunkt en ’opsamlingsfunktion’ eller et net under straf- og erstatningsansvaret” 

(Füchsel et. al., 2017, s. 100).  

 

Halling-Overgaard (2014) fremhæver ligeledes, at det disciplinære system ikke skal opfattes 

som et selvstændigt appendiks, men at der derimod skal ses i sammenspil med det 

erstatningsretlige- og det strafferetlige system:  

 

”Formålet med disciplinærsystemet er ikke at være et særligt appendiks til det civile 

retssystem, men det skal derimod ses som værende en del af den offentlige tilsynsfunktion 

med revisorer – hvor de to øvrige organer udgøres af henholdsvis Revisornævnet og 

Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer – der har til formål at sikre, at revisorstandens 

arbejde udøves under iagttagelse af den norm, som kræves, når henses til de 

samfundsmæssige interesser og hensyn, som revisorer (også) skal varetage i forbindelse med 

udførelsen af deres hverv” (Halling-Overgaard, 2014, s. 466). 

 

Det disciplinære ansvar er dog blevet fremhævet i betydeligt omfang siden 1992, hvor der 

på daværende tidspunkt blev indført en række helt nye organisatoriske regler vedrørende 

nævnenes virksomhed. Dette har eksempelvis resulteret i, at nævnene dengang fandt deres 

egne specifikke områder, samt at nævnene raskvæk foretog behandling af også øvrige 

strafbare overtrædelser vedrørende revisorlovgivningen – eksempelvis spørgsmål relateret 

til overtrædelse af reglen om generel uafhængighed såvel som overtrædelse vedrørende de 

konkrete inhabilitetsbestemmelser fra de gamle revisorlove. Denne praksis har man fortsat 

med, senest ved det domstolslignede klagenævn, Revisornævnet (Füchsel et. al., 2017, s. 

100). Revisornævnet har kompetence i forbindelse med erklæringer med sikkerhed såvel 

som andre erklæringer.  

 

Før revisor ifalder disciplinæransvar, er det en forudsætning, at den pågældende revisor har 

”tilsidesat de pligter, som stillingen medfører”, jævnfør Revisorlovens §44. Hvis den 

pågældende revisor har tilsidesat sine pligter, kan følgende forhold indtræffe (se figur 2 

nedenfor): 
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Overblik over de mulige sanktioner mod revisor ved tilsidesættelse af revisors pligter:  

 

 

Figur 2: Egen tilvirkning (Füchsel et. al., 2017). 

 

Figur 2 viser de forskellige former for sanktionsmuligheder. Der er en række forskellige 

forhold, der gør sig gældende i relation til Revisornævnets overvejelser om, hvilke forhold 

der skal indtræffe i forbindelse med revisors tilsidesættelse af sine pligter, hvor der både 

Advarsel

•Revisor kan modtage en advarsel fra Revisornævnet.

Bøde

•Revisor kan modtage bøde "på ikke over 300.000 kr.", hvis sagen er rettet mod revisor personligt. Hvis tilsidesættelsen 
af revisors pligter vurderes at være "af særlig grov karakter", har Revisornævnet mulighed for at forhøje bøden op til 
600.000 kr

Disciplinær bøde

•Såfremt man har at gøre med en sag, hvor revisionsfirmaet tillige er indklaget, kan firmaet blive ikendt en disciplinær 
bøde på op til 750.000 kr. Er pågældende revisionsfirmas ansvar jf.RL §43 stk. 5 (eller medansvar) af særlig grov 
karakter, har Revisornævnet mulighed for at forhøje bøden op til 1.500.000 kr.

Betinget 
frakendelse 

•Hvis revisor har "gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse ved udøvelsen af sin virksomhed", har 
Revisornævnet jf. RL §44 stk. 2 mulighed for betinget at frakende revisors godkendelse.  Har revisor endvidere "gjort 
sig skyldig  i grov eller oftere gentagen forsømmelse ved udførelsen af revision eller udøvelse af funktioner i en 
revisionsvirksomhed, har RN jf. RL §44 stk. 3 mulighed for at nedlægge et forbud mod, at pågældende revisor i op til 
tre år vil kunne udføre følgende aktiviteter: 1) at udføre en revision eller foretag kontrol af dens udførsel, 2) at udføre 
funktioner i et revisionsfirma og 3) udføre funktioner i et firma, der har offentlighedens interesse.

Ubetinget 
frakendelse

•Hvis revisor har "gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelse af sin virksomhed, og de udviste 
forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve virksomheden på forsvarlig måde" har 
Revisornævnet jf. RL § 44 stk. 4 mulighed for helt at frakende revisorens godkendelse. Siden 2008 gælder det samme, 
hvis Revisornævnet vurderer, at revisorens omdømme er blevet kompromitteret i så alvorlig en grad, at der vurderes 
at være nærliggende fare for, at pågældende revisor ikke på forsvarlig vis kan varetage rollen som offentlighedens 
tillidsrepræsentant. 

Hensigt

•Hensigten er som anført ovenfor, at førstegangsforseelser, der vurderes til at være mindre alvorlige, alene burde 
resultere i sanktion i form af en advarsel og ikke en bøde. Omvendt viser de to relativt nye former for sanktion i §44 
stk. 2 og 3, at man gerne vil skærpe sanktionerne i forbindelse med grove overtrædesler.
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fokuseres på, hvorvidt revisionsfirmaet er indblandet i overtrædelsen, samt om 

overtrædelsen vurderes at være af grov karakter.  

 

De ovenfor nævnte kriterier i forbindelse med sanktionsudmålingen fremgår af 

bekendtgørelse nr. 727 (15. juni 2016) om Revisornævnet af § 16. 

 

Når Revisornævnet skal foretage vurdering af de pligter, som revisor skal opfylde i relation 

til erklæringsafgivelse, finder nævnet ikke meget vejledning i, at den pågældende revisor 

skal overholde ”god revisorskik” i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 

og ej heller ved andre former for erklæringer. Revisornævnet vil snarere have fokus rettet 

mod de pligter, der eksempelvis som følge af revisionsstandarder, bekendtgørelser etc. skal 

blive fulgt i relation til de pågældende typer af erklæringer. I forbindelse med 

Revisornævnets formulering af kendelserne, vil det imidlertid, hvis man har at gøre med en 

pligttilsidesættelse relateret til afgivelse af en given erklæring med sikkerhed eksempelvis 

formulere sig på følgende vis: ”Revisorlovens § 16 stk. 2 har således ikke været overholdt, 

hvorved god revisorskik er tilsidesat” (Füchsel et. al., 2017, s. 102). Har man derimod at 

gøre med en pligttilsidesættelse i relation til afvigelse af en anden type erklæring vil 

Revisornævnet i sin konklusion i højere grad formulere sig loyalt i forhold til ordlyden af 

Revisorloven. Det kunne eksempelvis lyde som følger: ”at indklagede ved afgivelse af sin 

erklæring til A … ikke har udvist professionel kompetence og fornøden omhu, jf. 

revisorlovens § 16, stk. 4” (Füchsel et. al., 2017, s. 102).  

 

I forbindelse med afgørelsen af, hvorvidt revisor kan siges at have ”tilsidesat sine pligter”, 

vurderer Revisornævnet, om revisor ud fra en objektiv synsvinkel har handlet på anden vis 

set i forhold til, på hvilken måde en god gennemsnitsrevisor havde handlet i en tilsvarende 

situation (det vil sige om god revisorskik har været overholdt). I relation til dette vurderer 

Revisornævnet, om den pågældende revisor kan blive bebrejdet for det skete i form af 

uagtsomhed eller i form af direkte forsæt. Der er som sådan ikke et specifikt krav, der går 

på, at nogen først skal have lidt skade som følge af revisors pligttilsidesættelse. 

Disciplinæransvaret kan med andre ord på nærmeste vis ankues som værende en 

sanktionering i forbindelse med tilsidesættelse af en retlig standard (dette var tidligere 

generelt udtrykt i form af begrebet ”god revisorskik”). Normalt vil det være betænkeligt at 

foretage strafsanktionering vedrørende overtrædelse af begreber, der er så upræcise. Det 



Navn: Victor Krener Gjelstrup 

Studie nr.: 102703 
  

 

11 

kunne hævdes, at fordi det disciplinære ansvar ikke er indgribende i samme grad som det 

strafretlige ansvar (kan være), er der heller ikke behov for lige så hårde 

retssikkerhedsgarantier inden for rammerne af disciplinærområdet. Man kan imidlertid gøre 

sig klart, at eksempelvis en frakendelse af en revisors godkendelse vil være et indgreb, der i 

langt lettere grad kan blive foretaget inden for disciplinærsystemet i forhold til det 

strafretlige system.  

 

Revisornævnets afgørelser vil ikke kunne blive indbragt for en anden administrativ 

myndighed, jævnfør Revisorlovens § 51, stk. 3, omend revisor vil kunne forlange, at et 

nedlagt forbud samt frakendelse af godkendelsen som revisor bliver indbragt for 

Landsretten, jf. Revisorlovens § 52, stk. 1. En advarsel samt en bøde kan dermed ikke 

umiddelbart indbringes ved retten, hvis ikke revisoren tager grundlovens § 63 i anvendelse, 

som er en sikret ret for alle borgere i samfundet, der ønsker at få prøvet 

”øvrighedsmyndighedens grænser” for retten. I relation hertil vil det være et åbent 

spørgsmål, hvorvidt Folketingets Ombudsmand anser sig som værende tilstrækkelig 

kompetent til at være i stand til at foretage efterprøvning af nævnets afgørelse.  

 

Som et nyt tiltag er der sket udvidelse af Revisornævnets kompetenceområde til også at 

kunne vedrøre klager i relation til Public Interest Entities (PIE’s) samt medlemmer af disse 

selskabers revisionsudvalg og øverste ledelsesorgan i forbindelse med disses forpligtelser 

relateret til relevant revisionsretlig regulering, jævnfør Revisorlovens §§ 44 a og 44 b, som 

er med til at fastlægge de pågældende sanktioner i forhold til sådanne sager. 

 

7.1.2 Erstatnings- og strafansvar 

En revisor vil være underlagt de alment gældende regler vedrørende erstatningsansvar og 

strafansvar i lighed med alle andre. Påfører revisor nogen en skade samtidig med, at de 

professionelle krav man kan stille til revisoren bliver tilsidesat, og er der sammenhæng 

mellem skaden og tilsidesættelsen af kravene til revisor, så vil revisor ifalde 

erstatningsansvar som alle andre borgere i samfundet. Med henblik på at afdække ansvaret 

er der indført en pligt til, at revisor skal være forsikringsdækket i forbindelse med sit arbejde, 

så en skadelidt ikke alene vil blive henvist til at få medhold i den pågældende sag – og derved 

oprejsning moralsk set – men samtidig vil have mulighed for økonomisk set at få erstattet 

tabet, som den pågældende revisors adfærd har påført den skadelidte.  
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En revisor er selvfølgelig erstatningsansvarlig i relation til sin klient, men samtidig over for 

enhver anden, som har handlet i tillid til revisors arbejde – eksempelvis investorer samt 

långivere, som disponerer i forhold til klientens regnskab og i den forbindelse stoler på 

påtegningen fra revisor.  

 

Den revisorlov, der blev frembragt i 2003, foretog regulering vedrørende et mere begrænset 

område set i forhold til de tidligere love. Det faktum, at der nu ikke længere var lovmæssig 

regulering i relation til revisors assistance- og rådgivningsområder bevirkede dog ikke i 

begyndelsen en forandring inden for revisorens potentielle erstatningsansvar. Det 

erstatningsretlige ansvar har derved ikke lovmæssig grobund, men er derimod baseret på 

retspraksis i sammenhæng med den grundlæggende retsvidenskab, og den gælder alle, som 

har forvoldt skade på andre borgeres ejendom. Det må som tommelfingerregel antages, at 

netop den retspraksis, som foreligger, vil blive brugt i fremtiden, selvom en række afgørelser 

har relation til adfærd, der er reguleret af den lovgivning, der var i kraft før 2003. Årsagen 

til, at dette kan antages er, at hverken loven fra 2003 eller loven fra 2008 har medført 

ændringer vedrørende de materielle krav, som stilles til revisors arbejde, uagtet hvilket 

arbejde der er blevet udført (en given erklæring, rådgivning, assistance etc.). I forbindelse 

med anvendelsen af ældre praksis, bør man imidlertid have fokus på, at de faglige standarder 

har været underlagt en ændring – på nogle punkter endda relativt betydeligt – i de seneste 

15-20 år. Det er derudover blevet en mulighed for revisor at udføre ”udvidet gennemgang” 

som kan være et alternativ til revision for klasse B-selskaber. Forandringer som disse 

vedrørende de faglige krav påvirker dog ikke den erstatningsretlige tankegang, hvori det 

afgørende i forbindelse med culpa-vurderingen er, hvorvidt revisor har foretaget 

tilsidesættelse af god revisorskik, som forholdet så ud på det pågældende tidspunkt for den 

pågældende handling. 

 

Udover dette kan en revisor blive strafansvarlig i lighed med alle øvrige borgere i landet. 

Revisor kan eksempelvis foretage dokumentfalsk, mandatsvig eller vold, og i relation til 

dette vil det ikke få betydning, at vedkommende er revisor. Har revisor foretaget realisering 

af et gerningsindhold (det vil sige overtrådt en bestemmelse, som er strafbelagt) med 

fornøden tilregnelse (det vil sige enten med vilje eller viden) eller i en situation, i hvilken 
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det vurderes, at revisor burde kunne indse, at dennes handling ville overtræde en strafbelagt 

bestemmelse, så vil udgangspunktet være, at der er tale om strafansvar. 

 

Endvidere hersker der en række tilfælde, i hvilke revisor er undergivet en særlig form for 

strafansvar, som øvrige borgere i samfundet ikke på samme måde er undergivet. Dette 

gælder først og fremmest strafbestemmelserne i Revisorloven, jævnfør Revisorlovens § 54, 

men der findes ligeledes bestemmelser i straffeloven, som kun bruges på visse grupper af 

personer, herunder revisorer. Eksempelvis gælder dette § 157 i straffeloven vedrørende grov 

uagtsomhed i forbindelse med udførelsen af sine pligter. Det gælder for eksempel også § 

152 i straffeloven, der vedrører tavshedspligten.  

 

Den ene ansvarstype vil ikke nødvendigvis udelukke den anden ansvarstype, og teoretisk vil 

man kunne forestille sig muligheden for, at revisor for en bestemt handling kan idømmes 

strafansvar og erstatningsansvar ved domstolene samtidig med, at revisor idømmes et 

disciplinæransvar ved Revisornævnet.  

 

 

7.2 Begrebet “retlig interesse”  

I dette afsnit vil der blive redegjort for begrebet “retlig interesse”, som er et centralt begreb 

i relation til klager til Revisornævnet samt andre domstolslignede klagenævn indenfor 

forretningslivet. Dette gøres med udgangspunkt i Kochs (2001) artikel ”Retlig interesse – Et 

begreb i forvandling”, hvilket suppleres af Langsted et. al.’s (2013) litteratur 

”Revisoransvar”, som ligeledes beskriver begrebet ”retlig interesse”.  

 

Hvis en part i en given sag ønsker at indgive en klage til et klagenævn, bliver det traditionelle 

søgsmålskrav ofte beskrevet som værende et krav om, at klager skal have en ”retlig 

interesse” i den pågældende sag. Koch (2001) nævner i den forbindelse, at det somme tider 

kan være vanskeligt at komme med præcise implikationer af begrebet som følge af dets 

luftige karakter. Langsted et. al. (2013) bakker dette op i forbindelse med følgende 

beskrivelse af begrebet:  

 

”Udtrykket ”retlig interesse” er et velkendt, men ganske diffust juridisk begreb, der typisk 

anvendes som hjemmel til at fungere som stopklods for personer, der uden nogen form for 
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individuel tilknytning til den sag, den person eller det retsskridt, der ønskes behandlet eller 

som en behandling skal munde ud i…” (Langsted et. al., 2013, s. 487). 

 

Som udgangspunkt forklarer Koch (2001) imidlertid, at der er to forhold, som skal være til 

stede før klager kan siges at have en ”retlig interesse” i den pågældende sag (jf. figur 3 

nedenfor): 

 

             

Figur 3: Egen tilvirkning (Koch, 2001) 

 

Som det kan ses ud fra ovenstående figur indebærer kravet om, at klager skal have en ”retlig 

interesse” i den pågældende sag til dels, at sagen har en vis aktualitet samtidig med, at der 

er tale om en retstvist, der på konkret vis vedrører klageren. Med de to nøglebegreber 

konkrethed og aktualitet har det traditionelle søgsmålskrav om ”retlig interesse” gennemgået 

en udvikling under den tydelige forudsætning, at de danske domstole ikke har til hensigt at 

beskæftige sig med at afgive generelle responsa. De danske domstole retter derimod først og 

fremmest fokus på afgivelse af responsa vedrørende aktuelle sager, der har konkret 

tilknytning til klageren. 

 

Konkrethedskravet som princip henviser til det forhold, at klagers interesse i den pågældende 

sag skal have konkret og ikke blot ideel karakter. Med andre ord udtrykker 

konkrethedsbegrebet et krav til sammenhængen mellem den pågældende retstvist og 

klageren. Somme tider bliver konkrethedsbegrebet også anvendt i en anderledes betydning, 

nemlig med henblik på at betegne det fænomen, at der skal være en konkret 

retstvist/situation, dvs. som et krav til karakteren af retstvisten (Koch, 2001). Når der senere 

i dette kandidatspeciale refereres til konkrethedskravet, vil dette imidlertid blive gjort med 

"Retlig interesse"

Aktualitet Konkrethed
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udgangspunkt i den første af ovenstående to forståelser af begrebet. Langsted et. al. (2013) 

fremhæver et eksempel på en situation, hvor konkrethedskravet vurderes til at være opfyldt:   

 

”At have investeret i et selskab i tillid til dettes regnskab giver retlig interesse: ”Det lægges 

til grund som oplyst af klageren, at denne årsrapport indgik i det samlede grundlag for 

klagerens beslutning om at investere i selskabet. Nævnet finder derfor, at klageren har den 

retlige interesse, der … er fornøden …” (DSSR-kendelse af 20. juni 2008 (sag nr. 62/2006-

R))” (Langsted, et. al., 2013, s. 488).   

 

I Kochs (2001) artikel nævnes derudover begrebet Actio popularis, hvilket kan siges at 

repræsentere den absolutte modsætning til kravet vedrørende retlig interesse. Begrebet Actio 

popularis kan oversættes til ”folkets klage” eller ”populærklage”, og begrebet kan anvendes 

i relation til den situation, i hvilken alle og enhver blot som følge af deres medborgerskab 

har mulighed for at indbringe en klage til det kompetente kontrolorgan. Med andre ord stilles 

der ikke krav om, at det indbragte spørgsmål samtidig indeholder en særlig kvalificeret eller 

retlig interesse fra klagerens side. Begrebet Actio popularis gør sig gældende som generelt 

princip i forbindelse med ombudsmandskontrollen, jævnfør ombudsmandslovens §13, men 

begrebet er ikke anerkendt i relation til domstolene. 

 

Endvidere retter Koch (2001) fokus mod begrebet Abstrakt normkontrol, hvilket er et 

begreb, som hovedsageligt har været anvendt inden for forfatningsretten. Abstrakt 

normkontrol benyttes som en betegnelse for den situation, hvor lovgivningen holdes op imod 

forfatningen for at blive i stand til at vurdere, hvorvidt loven er i strid med forfatningen. Det 

særprægede i relation til den abstrakte normkontrol er, at det pågældende spørgsmål ikke 

tager sit udgangspunkt i en konkret sag, men derimod kan blive indbragt for kontrolorganet 

i form af sit eget selvstændige hovedtema. I sin artikel forklarer Koch (2001) begrebet på 

følgende vis: ”Den abstrakte normkontrol udtrykker den forfatningsretlige bedømmelse af 

en lovtekst – prima facie. Der er alene tale om en juridisk eksegese” (Koch, 2001, s. 1). 

Begrebet abstrakt normkontrol har ikke gjort sig gældende som et anerkendt begreb inden 

for den danske ret, der i højere grad har foretrukket princippet om, at det kun er muligt at 

rejse spørgsmål vedrørende reglers gyldighed ud fra en præjudiciel tilgang. 
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Der kan ifølge Koch (2001) være flere årsager til, at man har valgt at opstille det traditionelle 

søgsmålskrav vedrørende ”retlig interesse” som et kriterie for, at man som klager kan få 

indbragt en klage for det pågældende kontrolorgan. Et af rationalerne er eksempelvis, at man 

ved at friholde domstolene fra et for omfattende antal sager opnår en ressourcemæssig 

besparelse, som man ved anvendelse af en actio popularis-tilgang ikke på samme vis ville 

opnå. Endvidere er et andet rationale bag søgsmålskravet, at der er behov for at foretage 

afgrænsning af de sager, der i realiteten vurderes at være egnet til behandling ved 

domstolene. Som det fremgår i Kochs (2001) artikel, anvendes begrebet ”…både til at 

udskille sager, hvis beskaffenhed ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at efterkomme en 

begæring om domstolsprøvelse, og til at afgrænse den kreds af personer, selskaber, 

sammenslutninger m.v., der kan opnå bistand til løsning af konflikter” (Koch, 2001, s. 1).     

 

Udgangspunkt er, at kravet vedrørende ”retlig interesse” er uafhængigt af, hvorvidt man har 

at gøre med en offentlig retlig sag eller en privatretlig sag. Dette forhold hænger delvist 

sammen med, at behandling af offentligretlige såvel som privatretlige retstvister i Danmark 

finder sted ved de civile domstole. Danmark har med andre ord ikke domstolssytem, der er 

specialiseret i de forskellige niveauer med f.eks. forvaltningsdomstol, forfatningsdomstol 

etc., men der opereres derimod med et såkaldt enhedsdomstolssystem, hvor enhver af de 

danske domstole i udgangspunktet vurderes at have kompetencerne til at kunne behandle 

enhver type af sager. Dette resulterer blandt andet i, at domstolsbehandlingen ikke følger 

særlige fremgangsmåder i forbindelse med de forskellige sagstyper. Behandlingen af sager 

kan derimod snarere blive betegnet således, at der er sket en overførsel af de 

civilprocessuelle grundprincipper (som blev opstillet med tanke på det oprindelige 

kerneområde indenfor det civilprocessuelle system, nemlig retstvisterne imellem to 

ligeværdige borgere) på retstvisterne mellem en offentlige myndighed og en borger.  

 

Hvad angår søgsmålskravene er det oprindelige udgangspunkt jævnfør Koch (2001) i et vist 

omfang blevet modificeret. Det er i hvert fald blevet anerkendt i teori såvel som praksis, at 

der kan lægges en knap så hård aktualitetsvurdering til grund i relation til den pågældende 

sag, såfremt man har at gøre med en klage indgivet af en borger over for en offentlig 

myndighed. Allerede i forvejen ses der en generel tendens til opblødning vedrørende kravet 

om aktualitet i forbindelse med anerkendelsesspørgsmål, hvor klageren vurderes at have en 

anerkendelsesværdig interesse i at få det pågældende spørgsmål til behandling ved 
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domstolene, i fald dette ikke giver anledning til konkrete samt væsentlige betænkeligheder. 

I relation hertil kan det både vedrører påkendelse af retstvister, som ikke er aktuelle endnu, 

eller der kan eksempelvis også være tale om at klarlægge, hvorvidt et selskab, som nu er 

ophørt, kan blive anerkendt som værende retsstridigt. Men udover dette anerkendes der altså 

en særstilling vedrørende sager, der er relateret til kontrol med de offentlige myndigheder. 

 

En af baggrundene for det reducerede aktualitetskrav vedrørende sagerne om 

myndighedskontrol er, at det i sig selv i mange tilfælde kan have værdi for klageren, hvis 

vedkommende får konstateret, at dennes rettigheder bliver gået for nær, og den pågældende 

sag kan samtidig have betydning for den fremtidige praksis hos forvaltningen. Via 

domstolssystemet ville borgernes retsbeskyttelse miste betydning, hvis aktualitetskravet 

fastholdes konsekvent, hvorfor der af denne grund kan ske fravigelse heraf på baggrund af 

hensynet vedrørende sikring af en effektiv form for kontrol af de offentlige myndigheder. 

 

Man har derimod ikke oplevet røster fremme om, at det traditionelle søgsmålskrav skulle 

have en særlig form for udformning i relation til grundlovssager. Omvendt er det generelt 

inden for den forfatningsretlige litteratur fremhævet, at der i relation til søgsmål vedrørende 

overholdelse af grundloven skal ske opfyldelse af de almindelige procesforudsætninger 

(Koch, 2001). 

 

I forhold til Revisorlovens regulering i relation til begrebet ”retlig interesse” skal 

opmærksomheden henledes på RL § 43 under afsnittet ”Revisornævnet”. Da netop denne 

bestemmelse anses som værende helt central for dette kandidatspeciale, vil udvalgte dele 

heraf citeres nedenfor. I relation til opbygningen af bestemmelsen, fremgår der i § 43 stk. 1 

en beskrivelse af Revisornævnets opsætning:  

 

”Erhvervsstyrelsen nedsætter et revisornævn. Revisornævnet består af 1 formand, der skal 

være dommer, og mindst 16 andre medlemmer, hvoraf 8 skal være godkendte revisorer og 8 

skal være repræsentanter for regnskabsbrugerne. Mindst 2 af de medlemmer, der 

repræsenterer regnskabsbrugerne, skal have ledelseserfaring fra virksomheder af interesse 

for offentligheden. Repræsentanterne for regnskabsbrugerne må ikke være godkendte 

revisorer eller være ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte 

revisorer. Ved udvidelse af medlemskredsen skal der udnævnes forholdsmæssigt lige mange 
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statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer, ligesom antallet af repræsentanter for 

regnskabsbrugerne skal opretholdes forholdsmæssigt. Nævnets formand og medlemmer 

udpeges af Erhvervsstyrelsen, der ligeledes kan udpege en eller flere dommere som 

næstformænd. Mindst et medlem af formandskabet skal være landsdommer. Formandskab 

og medlemmer udpeges for en periode af indtil 4 år” (Karnov, Revisorloven § 43 stk. 1). 

 

Som det fremgår af ovenstående citat, består Revisornævnet både af revisorer samt 

repræsentanter for regnskabsbrugerne, hvilket betyder, at nævnet i forbindelse med 

behandling af sager opnår synsvinkler fra begge sider af bordet, og det relativt høje antal af 

henholdsvis revisorer og repræsentanter fra regnskabsbrugerne (8 i hver gruppe) bidrager til, 

at den endelige afgørelse vil bero på en bred vurdering. Hvis læseren fortsætter med at læse 

ned gennem RL § 43, vil man opdage et ganske interessant forhold, idet Revisornævnet i 

nogle tilfælde har mulighed for at afvise klager som følge af manglende ”retlig interesse”. 

Nedenstående citat fra Revisorlovens § 43 stk. 6 viser mere herom:  

 

”Revisornævnet eller formanden kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en 

retlig interesse i det forhold, klagen angår, og klager, der på forhånd må skønnes grundløse. 

Er en klage over en revisor eller revisionsvirksomhed indbragt af Erhvervsstyrelsen, 

Finanstilsynet, Skatteministeriet, anklagemyndigheden eller FSR – danske revisorer, skal 

Revisornævnet behandle klagen. Er en klage over revisors udførelse af opgaver efter § 1, 

stk. 2 og 3, for en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes 

styrelse, henholdsvis en region indbragt af den pågældende kommunale henholdsvis 

regionale tilsynsmyndighed, skal Revisornævnet behandle klagen. Foruden at afvise en 

klage efter 1 pkt. kan Revisornævnet behandle klagen. Foruden at afvise en klage efter 1. 

pkt. kan Revisornævnet eller formanden afvise at behandle en klage, der ikke er omfattet af 

nævnets kompetence, eller som er indgivet for sent” (Karnov, Revisorloven § 43 stk. 6). 

 

Ud fra ovenstående citat er det tilsyneladende ikke alle klager, der i det hele taget når at 

komme til behandling i Revisornævnet. I den forbindelse nævner beskriver Langsted et. al. 

(2013) Revisornævnets vurdering af sagerne på følgende vis:  

 

”Revisornævnet går ind i en ganske tæt vurdering af, hvad klager skulle anvende revisors 

arbejde til, så det er ikke tilstrækkeligt blot at hævde, at man disponerede i tillid til f.eks. en 
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revisionspåtegning, men må kunne påvise, hvorledes man anvendte påtegningen, …” 

(Langsted et. al., 2013, s. 487). 

 

Dette er yderst interessant, herunder fordi revisor (som næste teoriafsnit beskriver nærmere) 

varetager rollen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Derfor kan det virke en smule 

besynderligt at afskære visse personer (eksempelvis samfundsborgere, journalister samt 

andre), der muligvis har iagttaget uregelmæssigheder uden dog selv at kunne anses som 

værende direkte part i den pågældende sag fra at indgive en klage over revisor. Derfor vil 

der nu blive foretaget en redegørelse af begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” for at 

få et dybere indblik i, hvad dette begreb helt præcist betyder for revisor.  

 

7.3 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Revisors arbejde bliver anvendt af en række forskellige brugere, som alle på hver deres måde 

har behov for viden vedrørende det pågældende selskab, som revisors arbejde kan hjælpe 

dem med at opnå. Eksempler på nogle af de væsentligste regnskabsbrugere ses i figur 4 

nedenfor:  

 

         

Figur 4: Egen tilvirkning (Füchsel et. al., 2017, s. 44) 

 

For ovenstående regnskabsbrugere giver revisors arbejde stor værdi, da de pågældende 

brugere dermed opnår overbevisning om, at informationen vedrørende selskabet, som de 
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træffer beslutninger på baggrund af, giver et retvisende billede. Den bredspektrede 

brugerskare af revisors arbejde resulterer i, at revisor anses som værende ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”, hvilket dette afsnit vil redegøre nærmere for med udgangspunkt i 

litteraturen ”Revisor – Regulering & rapportering” skrevet af Füchsel et. al. (2017). 

 

At revisor anses som værende ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, har ikke alene 

revisorerne selv været bevist om, men det er samtidig et juridisk faktum. Hvis man således 

anskuer ansvarssiden, har man set, at revisorer erstatningsretligt er blevet draget til ansvar 

ikke alene i forhold til deres klienter, men ligeledes i forhold til eksempelvis leverandører 

og långivere, som berettiget har handlet i tillid til det foretagne arbejde fra revisor. 

 

Det var allerede i forbindelse med ændringen af revisorlovene i 1994, at den bredspektrede 

skare af regnskabsbrugere imidlertid direkte blev nævnt i selve lovteksten. I dag fremgår 

følgende jævnfør Revisorlovens § 16 stk. 1: 

 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af opgaver efter § 1 stk. 2.” 

 

Som kommentar til det pågældende lovforslag vedrørende bestemmelserne i 1994 hed det 

som årsag til fremhævelse af den bredspektrede kreds af interessenter i selve lovteksten: 

 

”Stk. 3 indfører begrebet ”offentlighedens tillidsmand” [begrebet ændredes af kønspolitiske 

grunde til ”tillidsrepræsentant” under den følgende folketingsbehandling – forfatterens 

bemærkning]. Begrebet har til formål at angive, at revisor ved udførelse af revision eller i 

øvrigt ved afvigelse af erklæringer og rapporter – der er egnet til fremvisning over for 

offentligheden eller kræves efter lovgivningen – også skal varetage hensynet til 

virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, 

selvom revisor er valgt af virksomheden, som kan have modstridende interesser. Er 

erklæringen eller rapporten kun til intern brug, må dette fremgå af selve erklæringen eller 

rapporten. Det understreges hermed, at revisor i udførelsen af visse opgaver skal være 

særlig opmærksom på, at revisors erklæringer skal kunne anvendes over for – og skal kunne 

forstås korrekt af – en bredere personkreds, herunder af personer, der ikke har særlige 

regnskabsmæssige forudsætninger eller særligt kendskab til hvervgiveren (virksomheden)” 

(Füchsel, et. al., 2017, s. 45). 
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Ud fra ovenstående fremgår det således, at dette nye begrebs indførelse i sig selv ikke var 

udtænkt til at skulle være en del af at indføre yderligere nye pligter for revisor. At tanken 

ikke var på denne måde blev understøttet af, at Revisorkommissionen, som oprindeligt 

indførte det nye begreb i udkast til forslag om lov i bet. 1254/1993, i bemærkningerne hertil 

blot anførte: ”Med denne præcisering understreges det, at revisor er offentlighedens 

tillidsmand” (Füchsel et. al., 2017, s. 45).  

 

Givet er det, at formålet i forbindelse med indførslen af begrebet ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” overordnet set var at ”bidrage til at øge tilliden til revisorstanden og 

understrege revisors uafhængighed” (Füchsel et. al., 2017, s. 45). Det er i samme grad 

tydeligt, at det ikke var hensigten, at revisor som følge af begrebet skulle agere som 

repræsentant for ”det offentlige” – i form af de offentlige myndigheders forlængede arm. 

Derimod ligger der i ordet ”offentligheden” sammenholdt med ønsket bagved om styrkelse 

vedrørende revisors uafhængighed, at revisor ej heller ensidigt har mulighed for at tage vare 

på de offentlige myndigheders interesser. Dette ville i lige så høj grad være kritisabelt som 

en situation, hvor revisor alene varetog aktionærernes interesser. 

 

Det fremgår dog af forarbejderne citeret ovenfor, at lovgiveren i højere grad havde forestillet 

sig en udmøntning vedrørende det anvendte begreb, der var mere konkret. Når det bliver 

sagt, at revisor i forbindelse med udarbejdelsen af vedkommendes erklæringer skal have 

særlig opmærksomhed rettet mod, at tillige ”personer, der ikke har særlige 

regnskabsmæssige forudsætninger” (Füchsel et. al., 2017, s. 46) skal have mulighed for på 

korrekt vis at forstå samt bruge revisors arbejde, har lovgiveren imidlertid sandsynligvis 

relateret til en umiddelbar læsning gjort krav på mere, end hvad der er mulighed for at 

efterkomme fra revisors side. I den sammenhæng hvor en revisor erklærer sig i relation til 

regnskaber samt indenfor regnskabsmæssige sammenhænge, må det til stadighed være i 

orden at gå ud fra, at personer, der er i beskæftigelse med forhold, der spænder indenfor det 

regnskabsmæssige felt, må besidde en vis grad af forudgående viden samt i hvert fald, at 

man vil være i stand til at kunne tilegne sig konkret samt teoretisk viden på et niveau, som 

ikke er helt ubetydeligt. Det må med andre ord ikke kunne være et krav, at ”enhver” skal 

have mulighed for at forstå en given erklæring fra revisor. Det må imidlertid omvendt fortsat 

kunne kræves, at revisor lægger vægt på at have en entydig, klar og direkte tilgang til sin 
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formulering, hvor der ikke i for stort omfang anvendes specielle fagudtryk (men dog nok 

sådanne, som kan blive anset for at være almindelige i relation til faget).  

 

Dengang Revisorkommisionen stillede forslag om indførelse af udtrykket ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” var det meningen, at alle revisors opgaver skulle være afdækket. I 

forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget (samt i den lov, som endeligt blev vedtaget) 

blev dette dog ændret på en sådan måde, at revisor udelukkende havde rollen som 

”offentlighedens tillidsrepræsentant” relateret til afgivelse af erklæringer samt rapporter, 

som ”ikke udelukkende” henvendte sig til hvervgiverens eget brug. Anvendelsesområdets 

begrænsning er kommet op på et endnu større niveau i forbindelse med 2008-loven, da denne 

som tidligere nævnt, ikke alene – som loven fra 2003 – vedrører afgivelse af erklæringer, 

men samtidig reserverer kravet til, at revisor skal agere som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”, når revisor foretager erklæringsafgivelse med sikkerhed. Det vil således 

ikke engang ved brug af fortolkning være muligt at kunne udstrække det gældende krav 

vedrørende udfyldelse af revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” i relation 

til rådgivende såvel som assisterende funktioner. Siden 2008 har det ej heller været muligt 

at udstrække kravet i forbindelse med revisors afgivelse af andre erklæringer. Andet er, at 

de pågældende krav til revisor, som disse eksempelvis bliver udmøntet i 

revisionsstandarderne, til stadighed kan lægge en række objektive pligter på de øvrige 

funktioner, som revisor kan besidde. Såfremt revisor eksempelvis har rolle som bisidder i 

forbindelse med møder samt lignende og via sin adfærd – muligvis blot i form af tavshed – 

kan virke bekræftende i forhold til klientens oplysninger i relation til revisors 

kompetencefelt.  

 

På baggrund af en juridisk tilgang har begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ingen 

form retsvirkning, og det er endvidere uden form for selvstændig værdi. Forarbejderne vil 

da tillige bekræfte (i hvert fald i forbindelse med sammenholdelse af det skrevne med de 

pågældende krav, som ligeledes inden lovændringen fra 1994 stilledes til revisor), at 

begrebet hovedsageligt var tiltænkt en pædagogisk værdi både for revisor og for de 

pågældende regnskabsbrugere. Hvis dette udgangspunkt fastholdes, vil det tillige juridisk 

set være uden juridisk form for interesse at foretage en afgrænsning af dette udtryk samt 

anvendelsesområdet på nærmere vis. Måtte de retsanvendende myndigheder dog alligevel 

vurdere, at retsindvirkninger kan indlægges – eksempelvis i form af stigende krav rettet mod 
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revisors agtpågivenhed og påpasselighed – vil afgrænsningsproblermene i et sådant tilfælde 

kunne blive accentueret. Blandt andet er det også derfor, at det normalvis ikke bliver 

anbefalet, at udtrykket finder anvendelse i nogen form for pligtpålæggende sammenhæng. 

Ej heller er der behov for et yderligere pligtparameter på siden af den retlige standard ”god 

revisorskik”, som i forvejen eksisterer. Indtil videre har der da også blot være et fåtal af 

tilfælde, i hvilke det er forekommet, at domstolene (relateret til sager vedrørende 

erstatningsansvar eller strafansvar) eller disciplinærnævnene har valgt at gøre brug af 

begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” som en del af argumentationen vedrørende 

pålæggelse af ansvar i en given sag. At parterne i sagen i lidt hyppigere grad som led i deres 

argumentationsform er forfaldet til vidtløftigheder af sådan vis har heldigvis ikke kunne 

finde afspejling i de relevante afgørelser.   

 

Et eksempel på en afgørelse, i hvilken nævnet har taget begrebet ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” i brug vil kunne findes fra den såkaldte DSR-afgørelse af 14. juni 1999, 

(S-20/1998): 

 

”Hertil bemærkes, at en statsautoriseret revisor i sin virksomhed som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” stedse skal udføre sit arbejde uafhængigt af hvervgiveren. Revisor må 

derfor b.la. i forbindelse med revision og afgivelse af erklæringer til brug for offentlige 

myndigheder ikke blot forlade sig på klientens eller klientens direktørs eventuelle mundtlige 

oplysninger, uden at revisor foretager nogen form for selvstændig efterprøvelse. Det er i 

denne forbindelse selvsagt helt uden betydning, om vedkommende, der fremkommer med de 

pågældende oplysninger over for revisor, selv er statsautoriserde revisor” (Füchsel et. al., 

2017, s. 47).  

 

I citatet ovenfor fremgår det tydeligt, at begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentants” 

anvendelse ikke i relation til hverken sagen samt præmisserne heri tilfører nogen grad af 

selvstændig værdi.  

 

Såfremt det ønskes, at et materielt indhold skal indgå som del i begrebet – eller snarere i det, 

begrebet skal fremhæve pædagogisk set – må det følge, at revisor i forbindelse med sine 

erklæringsopgaver skal agere som værende ”interesseneutral”. Der må fra revisors side ikke 

tages et særligt hensyn til, at en given gruppe brugere – eksempelvis aktionærerne, ledelsen 
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i selskabet, det offentlige eller en specifik større kreditor – i mange tilfælde eksempelvis 

helst vil se, at aflæggelsen af regnskabet sker på forsigtig vis eller omvendt på særlig 

vidtløftende vis. Revisor må i relation til dette sikre sig, at regnskabet via sit valg af 

principper etc. rammer inden for det ”gennemsnitligt” korrekte, på en sådan måde, at den 

størst mulige brugermængde vil opnå gavn af de pågældende informationer i regnskabet. 

Disse krav kan dog tillige antages at ligge i tråd med Revisorlovens krav vedrørende den 

”gode revisorskik”.  

 

Uagtet det endelig udfald i forbindelse med dissekeringen af ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” som begreb, må det siges at være evident, at loven dengang såvel som 

nu i relation til revisorer og revision i bred forstand på fundamental vis hviler på den tilgang, 

at revisors arbejde ses som værende nødvendigt for samfundet. Dette gælder ikke blot i 

relation til revisors egen klient, men det gælder ligeledes i forhold til en række andre parter, 

der kan have interesse i virksomheden (se evt. figur 4 ovenfor). At det på denne vis forholder 

sig, kan eksempelvis udledes ud fra de strenge lovfastsatte regler relateret til revisors 

uddannelse såvel som til revisors uafhængighed. Det kan ligeledes udledes ud fra de 

eksisterende tilsyn samt ikke mindst via eksistensen af Revisornævnet, hvis hovedopgave 

går på, at revisor drages til ansvar for de forseelser, som for alle øvrige borgere samt 

erhvervsudøvere ikke kan forfølges på retlig vis. Kauteler samt organer som disse ville – 

iagttaget ud fra et samfundsmæssigt perspektiv – kunne anses som værende overflødige, 

såfremt det netop ikke var fordi, revisor i kraft af vedkommendes godkendelse har til opgave 

at imødekomme specifikke krav samt forventninger, som samfundet har til revisor.  

 

Som følge af bet. 1411/2002, bliver der udtrykt sammenhæng imellem det pågældende krav 

til, at revisor skal optræde som ”samfundets tillidsrepræsentant” samt kravet til, revisor 

samtidig skal agere i overensstemmelse med ”god revisorskik” på følgende vis:  

 

”Det har været anført, at begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” skulle være en 

retlig standard på lige fod med begrebet ”god revisorskik”. Dette er dog næppe en 

rammende beskrivelse, idet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” ikke som ”god 

revisorskik” angiver en ramme, der senere skal udfyldes af f.eks. retspraksis. 

Sammenhængen mellem begrebet ”god revisorskik” og begrebet ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” må være den, at det er op til udfyldningen af den gode revisorskik at 
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sikre, at revisors erklæringer ikke kommer i strid med det basale krav om 

interesseneutralitet” (Füchsel, et. al., 2017, s. 48).   

 

Som følge af Revisorloven fra 2008 er begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” kun 

blevet tilknyttet revisors erklæringsafgivelse i forbindelse med erklæringer med sikkerhed, 

jævnfør Revisorlovens § 16 stk. 1, 1. pkt. Følgende anføres i bemærkningerne vedrørende 

sammenhængen mellem ”offentlighedens tillidsrepræsentant” som begreb og ”god 

revisorskik” som begreb: 

 

”Begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” handler således om revisors ansvar overfor 

offentligheden, mens begrebet ”god revisorskik” handler om revisors ansvar ved udførelsen 

af opgaverne” (Füchsel et. al., 2017, s. 48).  

 

Dette ses imidlertid ikke at ændre på det anførte ovenfor. Det fremgår derudover som en ren 

konstatering i de tilhørende bemærkninger, at revisor ikke anses som værende 

”offentlighedens tillidsrepræsentant” i forbindelse med afgivelse af andre typer erklæringer 

(ofte nævnt som ”§ 1 stk. 3-erklæringer”).  

 

Som følge af, at lov nr. 631 af 8. juni 2016 blev vedtaget, er det imidlertid blevet værd at 

bemærke, at Revisornævnet fremover skulle lægge konkret vægt på, at revisor anses for at 

være ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Der skulle især lægges vægt herpå i forbindelse 

med sager vedrørende frakendelse som følge af Revisorlovens § 44 stk. 4. Jævnfør de 

pågældende bemærkninger til det fremsatte lovforslag, har forslaget delvist følgende til 

formål: 

 

”…at ændre Revisornævnets praksis for frakendelse af revisors godkendelse, så nævnet ved 

vurderingen af, om frakendelse skal ske, lægger afgørende vægt på, at revisor, jf. § 16 stk. 

1, er offentlighedens tillidsrepræsentant. Herved er sigtet at tydeliggøre den forskel, der er 

med hensyn til revisors samfundsmæssige betydning sammenholdt med en advokat …” ”den 

forslåede præcisering må antages at føre til lidt flere frakendelser af revisors godkendelse 

end hidtil. Frakendelse bør dog fortsat kun anvendes ved grove eller alvorlige overtrædelser 

af revisors pligter som offentlighedens tillidsrepræsentant” (Füchsel et. al., 2017, s. 49).       
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8. Analyse 

Nu er den relevante teori i forbindelse med dette kandidatspeciale gennemgået, og der kan 

nu rettes fokus på besvarelsen af dette kandidatspecialets problemformulering, som vil blive 

adresseret i dette analyseafsnit. Efterfølgende vil der til sidst blive samlet op i en samlet 

konklusion. For først og fremmest at indskærpe læserens fokus på problemfeltet inden 

analysen påbegyndes, er kandidatspecialets problemformulering gengivet nedenfor:  

 

Problemformulering: 

- Hvad er baggrunden for, at klager skal have retlig interesse for at kunne klage, hvordan 

kommer det til udtryk i en Revisornævns kontekst, og hvilke problemer kan der opstå 

i forbindelse med begrebet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv? 

 

Med henblik på at besvare problemformuleringen har forfatteren af dette kandidatspeciale 

valgt at tage udgangspunkt i alle de sager, der har været i Revisornævnet de seneste 10 år, 

som har relation til begrebet ”retlig interesse”. Dette er gjort ved at downloade de seneste 10 

årsberetninger fra Revisornævnets hjemmeside, hvori Revisornævnet har lavet et afsnit i 

hver af årsberetningerne med årets sager, der har relation til begrebet ”retlig interesse”. 

 

For at skabe et overblik over disse sager vil der nedenfor bliver opstillet en tabel med tre 

kolonner, der viser henholdsvis sagens nr., klagers rolle i hver enkelt sag, samt om sagerne 

blev realitetsbehandlet af Revisornævnet som følge af tilstrækkelig grad af ”retlig interesse”. 

Ved at skabe dette overblik skildres det, hvordan Revisornævnet på baggrund af de seneste 

10 års sager har valgt at fortolke begrebet ”retlig interesse”. Det bør i den forbindelse 

nævnes, at klagers rolle og sagens indhold vil blive beskrevet i mere detaljeret grad i nogle 

af sagerne end andre som følge af, at kompleksiteten i sagerne varierer. 

 

8.1 Empirisk beskrivelse af de sidste 10 års sager 
 

Sags nr. Klagers rolle i sagen Blev sagen 

realitetsbehandlet af 

Revisornævnet som 

følge af tilstrækkelig 
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grad af "retlig 

interesse"? 

Sag 46/2017. 

Kendelse af 7. 

januar 2019 

Anpartshavere, der ejede 88% af anparterne i et 

selskab. 

Ja 

Sag 56/2018. 

Beslutning af 

15. januar 

2019. 

En privat borger i en kommune klagede over et 

kommuneregnskab i kraft af at være borger i 

kommunen. 

Nej 

Sag 23/2018. 

Kendelse af 28. 

juni 2019. 

Kurator i et konkursbo havde indgivet en klage 

over revisor. 

Ja 

Sagerne 

11/2019 og 

12/2019. 

Beslutning af 

28. august 

2019. 

Person, der ikke var medlem, men blot tilsluttet en 

sammenslutning ved navn Bestillingskontoret, 

klagede over revisor for Sammenslutningen.   

Nej 

Sag 19/2017. 

Kendelse af 29. 

januar 2018. 

Moderselskab klagede over revisor vedrørende 

revision af dets datterselskab. 

Ja 

Sag 47/2017. 

Beslutning af 2. 

maj 2018. 

Tidligere direktør i et selskab indgav en klage over 

revisor. 

Nej 

Sag 27/2017. 

Kendelse af 2. 

maj 2018. 

En køber af aktiverne i et selskab har indgivet en 

klage over revisor i forbindelse med revisionen af 

to af selskabets regnskaber. Revisornævnet har 

herefter bestemt, at den del af klagen, der vedrører 

det første regnskab, skal realitetsbehandles, mens 

den del af klagen, der vedrører det andet regnskab 

afvises, da klager inden dette regnskabs 

Ja/Nej 
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offentliggørelse indgik aftale om 

aktivoverdragelsen. 

Sag 13/2018. 

Kendelse af 5. 

november 

2018. 

Tidligere formand for bestyrelse i 

forsikringsselskab, som ligeledes var berettiget til 

at modtage udbytte, har indgivet klage over revisor 

for selskabet. 

Ja 

Sag 112/2016. 

Kendelse af 1. 

februar 2017. 

Repræsentant for mindreanpartshaver, som også 

var medlem af bestyrelsen i et i selskab (men 

efterfølgende udtrådt), indgav klage over revisor 

delvist for ikke at overholde formelle krav og 

delvist for substantielle mangler i forhold til 

revisionen. 

Ja 

Sag 128/2016. 

Kendelse af 20. 

oktober 2017. 

Privatperson, der købte anparter i et selskab på 

baggrund af tidligere års regnskab for selskabet, 

indgav klage over revisor. 

Ja 

Sag 130/2016 

og 131/2016. 

Kendelse af 4. 

december 2017. 

En part i en bodelingssag, der dog ikke var 

hvervsgiver, indgav klage over revisor, som havde 

foretaget besvarelse af skønstema i forbindelse med 

bobehandlingen. 

Ja 

Sag 42/2015 og 

sag 43/2015. 

Kendelse af 11. 

april 2016. 

3 selskaber havde klaget over revisors 

revisionsarbejde, hvor Revisornævnet afviste den 

fremsatte klage vedrørende det ene af selskaberne, 

da dette selskab ophørte ved fusion med et af de to 

andre selskaber to år inden indgivelsen af klagen. 

Den resterende del af klagen vedrørende de to 

andre selskaber blev realitetsbehandlet.  

Ja/Nej 

Sag 7/2014. 

Kendelse af 13. 

juni 2016. 

Kurator indgav klage over revisor i forbindelse med 

en revision af en børsnoteret finansiel virksomhed. 

Ja 

Sag 61/2015. 

Kendelse af 13. 

juni 2016. 

En leverandør til et selskab har indgivet en klage 

over revisor i forbindelse med revision af 

selskabets årsrapport. 

Ja 
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Kendelse af 22. 

januar 2015 i 

sag 122/2013 

En klager har afgivet følgende klage over revisor 

opstillet ved nedenstående klagepunkter:  

 1. Indskuddet fra klagerne var ved en fejl anført 

som ansvarlig lånekapital i selskabets årsrapport. 

 2. Revisor sikrede ikke, at der blev foretaget 

påtegning af selskabets årsrapport fra alle 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 3. Revisor sikrede ikke, at indskuddet fra klager 

ikke blev anvendt til privatkøb.  

 

Revisornævnet fandt, at der ikke forelå oplysninger 

om, hvorvidt klager rent faktisk havde foretaget 

indskud samt i øvrigt handlet i tillid til de 

pågældende revisorerklæringer, hvor 

Revisornævnet afviser klagen.  

Nej 

Beslutning af 

18. marts 2015 

i sag 46/2014 

Et holdingselskab og en person klagede over 

revisor vedrørende revision af årsrapporten for 

holdingselskabets datterselskab.  Datterselskabet 

var opløst ved spaltning d. 29 august 2014, hvor 

anparterne i datterselskabet derefter tilgik den 

pågældende persons tidligere ægtefælle.  Personen 

gjorde i den forbindelse gældende, at han i relation 

til bodelingen samt spaltningen i tillid havde 

disponeret til årsrapporterne for datterselskabet, 

som var fejlbehæftede. Revisornævnet afviste 

klagen med begrundelsen, at personen ikke selv 

havde anparter i datterselskabet, hvorfor der ikke 

på tidspunktet for indgivelse af klagen forelå en 

retlig interesse fra klagerens side. I relation til 

holdingselskabet blev klagen også afvist, da 

Revisonrævnet udtalte, at de tilhørende anparter 

efter hvad der var oplyst var tilgået den tidligere 

ægtefælle.   

Nej 
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Kendelse af 22. 

april 2015 i sag 

14/2014 

Ejer af en række selskaber havde indgivet klage 

over revisor for udvisning af "retsstridig samt 

kritisabel" adfærd, ved ikke have udarbejdet 

årsregnskaber for klagers selskaber, hvilket 

resulterede i, at ERST truede med at tvangsopløse 

selskaberne. Klagen blev afvist af Revisornævnet, 

da klagers status som værende aktionær i selskabet 

ophørte ifm. selskabets konkurs, og klager var 

dermed ikke aktionær på tidspunktet for indgivelse 

af klagen, som foregik flere år efter konkursen.   

Nej 

Kendelse af 22. 

juli 2015 i sag 

1/2015 

En privat klager havde indgivet klage for over 

revisor vedrørende revisionen af et selskab, hvor 

klagen ejede 2 "E-aktier" med en nominel værdi på 

DKK 1.000. Som følge heraf vurderede 

Revisornævnet, at klageren uagtet dennes 

begrænsede ejerandel i selskabet havde "retlig 

interesse" i den pågældende sag. 

Ja 

Kendelse af 14. 

august 2015 i 

sag 11/2013 

Klager som var Finansiel Stabilitet A/S, 

Pengeinstitut C A/S samt konkursbo efter 

Pengeinstitut D A/S indgav klage over revisor. 

Finansiel Stabilitet A/S overtog efter aftale i 2011 

igennem et datterselskab aktiver samt en række 

passiver i Pengeinstitut D A/S. Overtagelsen var en 

del af Finansiel Stabilitet's opgaver som et led i den 

på daværende tidspunkt igangværende Bankpakke 

III, og den skyldtes, at Pengeinstitut D A/S på 

daværende tidspunkt ikke levede op til de fastsatte 

solvenskrav fra Finanstilsynet. Desuden kunne 

Finansiel Stabilitet A/S i sagens natur ikke handet 

ift. indholdet i Pengeinstitut E's regnskaber for 

henholdsvis 2008 og 2009. I relation til disse 

omstændigheder vurderes det ikke, at Finansiel 

Stabilitet A/S havde tilstrækkelig "retlig interesse" i 

sagen. På den måde sagen forelå oplyst, kunne 

Pengeinstitut C A/S (datterselskabet), hvor 

Ja/Nej 
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aktiver/passiver var placeret, herefter ej heller anses 

for at have tilstrækkelig "retlig interesse". Selskabet 

kunne i den forbindelse ikke siges at have ageret 

selvstændigt ift. Finansiel Stabilitet A/S, hvorfor 

selskabet ej heller kunne anses for at besidde en 

videregående "retlig interesse", i forhold til hvad 

tilfældet var angående Finansiel Stabilitet A/S. 

Vedrørende konkursboet blev det lagt til grund, at 

konkursboet dels repræsenterede kreditorerne samt 

via selskabet dettes aktionærer, hvorfor det blev 

vurderet, at konkursboet havde den fornødne grad 

af "retlig interesse".     

Kendelse af 4. 

februar 2014 i 

sag 56/2013 

På vegne af en brancheforening indgav en person 

en klage over foreningens revisor, hvor personen i 

klagen underskrev sig som foreningens kasserer. 

Klager var medlem af bestyrelsen, herunder 

kasserer, hvor det dog ikke var var nærmere 

dokumenteret i klagen, om klager stadig bestred 

disse poster hos foreningen. Af brancheforeningens 

vedtægter fremgik det i tegningsreglerne, at 

brancheforeningen var tegnet af to medlemmer af 

bestyrelsen i forening, hvor den ene af 

medlemmerne skulle være formand. I klagen var 

der imidlertid ikke tillagt dokumentation for, at 

andre af bestyrelsesmedlemmerne havde tiltrådt sig 

klagen. Revisornævnet fandt i den forbindelse, at 

klager ikke alene kunne indgive en klage, hvorfor 

den blev afvist. 

Nej 
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Kendelse af 4. 

december 2014 

i sag 81/2012 

En koncern (klager) indbragte revisor for 

Revisornævnet, hvor der blev rejst i alt 11 

forskellige klagepunkter mod revisor. Det blev 

oplyst under sagen, af fem af koncernens selskaber 

måtte siges at have "retlig interesse" i klagen. I 

perioden 2005-2010 havde revisor revideret flere af 

koncernens selskaber. Ydermere fremgik det, at de 

relevante selskabsorganer, i selskaberne, hvor 

revisor havde afgivet sin påtegning, havde foretaget 

godkendelse af årsregnskaberne. Revisornævnet 

bemærkede, at såfremt det ønskes at indgive en 

klage over revisor skal klager besidde en konkret 

samt individuel interesse heri, og at denne interesse 

i hvert fald skal være gældende på tidspunktet for 

indgivelsen af klagen. Endvidere bemærkede 

Revisornævnet, at bestyrelserne og direktionerne i 

de pågældende selskaber havde foretaget 

godkendelse af alle årsrapporterne, som var 

omfattet af klagen. I den forbindelse vurderede 

Revisornævnet ikke, at klager havde "retlig 

interesse", da klagen først blev indgivet i 2012, 

hvilket førte til afvisning af 10 af klagepunkterne. 

Det sidste klagepunkt relaterede sig til arbejde 

udført for hovedaktionæren (eller 

hovedaktionærens selskaber), dvs. ikke 

erklæringsarbejde for klageren, hvorfor dette 

klagepunkt ligeledes blev afvist.     

Nej 

Kendelse af 21. 

februar 2014 i 

sag 81/2013 

Bestyrelsesformanden i en andelsboligforening 

havde indgivet klage over, at revisor ud fra klagers 

opfattelse havde anfægtet en valuars arbejde i 

relation til en værdiansættelse af 

andelsboligforeningens ejendom. Ydermere havde 

en advokat, som var foreningens administrator, 

frembragt et indlæg i den pågældende sag. Under 

henvisning til, at indgivelsen af klagen var blevet 

Nej 



Navn: Victor Krener Gjelstrup 

Studie nr.: 102703 
  

 

33 

behandlet på generalforsamlingen i 

andelsboligforeningen, lagde Revisornævnet til 

grund, at hhv. advokaten og bestyrelsesformanden 

havde fornødent mandat til at kunne indgive klagen 

på andelsboligforeningens vegne. Revisornævnet 

fandt, at revisor var berettiget til at forlange de 

anvendte forudsætninger fra valuaren for 

vedkommendes skøn over værdien af ejendommen. 

Revisornævnet vurderede derudover, at revisors 

indsigelser ift. valuarens forudsætninger angående 

værdiansættelsen ikke i tilstrækkeligt omfang var 

blevet tilbagevist af klageren. På denne baggrund 

blev klagen afvist af Revisornævnet.  

Kendelse af 13. 

marts 2014 i 

sag 38/2013 

En andelsboligforening indbragte dennes revisor 

for Revisornævnet, hvor der blev klaget over 

revisors opstilling af foreningens budget for 2012, 

der havde vist en renteomkostning, som var 

omkring 1 mio. kr. lavere ift. de realiserede 

renteomkostninger. Klagen blev indgivet af to 

medlemmer af bestyrelsen på andelsforeningens 

vegne. Da der efterfølgende var generalforsamling i 

foreningen, trådte denne i likvidation, hvor en 

revisor samt en advokat sammen blev udvalgt som 

likvidatorer i forbindelse med gennemførsel af 

andelsboligforeningens opløsning. Likvidatorerne 

tiltrådte sig begge klagen. Derved havde klager den 

fornødne "retlige interesse" i - på foreningen under 

likvidations vegne - at sagen kom til behandling 

over revisoren for foreningen.  

Ja 

Beslutning af 3. 

januar 2013 i 

sag 4/2012 

Klager (eneste anpartshaver i selskabet) havde 

indgivet klage over revisor angående et årsregnskab 

for et selskab, som var indtrådt i likvidation. 

Revisornævnet udtalte, at da boet (kurator) ikke var 

indtrådt i klagen, da måtte klagen ses som værende 

indgivet personligt af klager. I den forbindelse 

Nej 
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vurderede Revisornævnet ikke, at der lå 

tilstrækkelig ”retlig interesse” til grund fra klagers 

side. 

Kendelse af 13. 

maj 2013 i sag 

59/2012 

Skattestyrelsen indgav en revisionsvirksomhed for 

at have tilsidesat ”god revisorskik” ved i flere end 

10 tilfælde at have hjulpet til oprettelse af en række 

selskaber på et grundlag, der reelt set ikke var 

eksisterende. Revisornævnet afviste klagen, hvor 

nævnet henviste til RL § 43, stk. 5, hvori det 

fremgår, at kun Erhvervsstyrelsen og 

Revisornævnet selvstændigt har mulighed for at 

indbringe en revisionsvirksomhed for 

Revisornævnet. Med andre ord har de øvrige 

myndigheder (herunder Skattestyrelsen) ikke 

mulighed for at klage over en revisionsvirksomhed 

direkte for Revisornævnet. Personligt fik revisor 

imidlertid en bøde lydende på 200.000 kr.  

Nej / Ja 

Kendelse af 23. 

oktober 2013 i 

sag 2/2012 

Klageren havde erhvervet aktier i et selskab, og i 

denne forbindelse klagede vedkommende over 

revisors revisionspåtegning på selskabets 

årsregnskab. Den indklagede henviste til, at sagen 

skulle afvises delvist som følge af klagers 

manglende ”retlige interesse” og delvist som følge 

af, at klagen først var indgivet 3 år og 8 mdr. efter 

afgivelsen af erklæringen (dvs. klager havde udvist 

passivitet). Revisornævnet vurderede, at klager 

havde tilstrækkelig ”retlig interesse” og afviste 

samtidig, at klager havde udvist passivitet. 

Revisonævnet fandt imidlertid, at forbeholdet, som 

revisoren burde have taget i forbindelse med 

erklæringen, ikke var så afgørende, at 

årsberetningen burde være blevet forkastet på 

Ja 
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generalforsamlingen. Revisornævnet pålagde derfor 

”blot” en bøde til revisor på 20.000 kr. 

Kendelse af 7. 

februar 2012 i 

sagerne 

30/2010 og 

32/2010 

I denne sag blev der indgivet en klage over revisors 

fakturering, hvor klagen blev indgivet i juni 2010 

vedrørende fakturering af revisionsarbejde, der blev 

udført i perioden 2004-2006. I den forbindelse 

bemærkede Revisornævnet, at klagen var indbragt 

efter at der var anlagt sag vedrørende betaling ved 

domstolene. På baggrund heraf fandt 

Revisornævnet ikke, at klageren havde tilstrækkelig 

”retlig interesse” i nu at indgive en klage over, at 

specifikation mv. af fakturaerne ikke opfyldte 

kravene jævnfør faktureringsbekendtgørelsen. Som 

følge heraf blev klagen afvist. 

Nej 

Kendelse af 30. 

november 2011 

i sag 3/2011 

Et selskabs nye revisor påstod at der var fejl i 

årsrapporten, som den tidligere revisor for selskabet 

havde påtegnet. Selskabet klagede derfor over den 

tidligere revisor til Revisornævnet. Den tidligere 

revisor argumenterede for, at sagen skulle afvises 

som følge af manglende ”retlig interesse”, hvor den 

tidligere revisor i den forbindelse henviste til, at 

den nye revisor forsøgte at miskreditere den 

tidligere revisors revisionsvirksomhed. 

Revisornævnet bemærkede, at klagen kom fra den 

virksomhed, som den indklagede revisor havde 

været revisor for, og virksomheden havde stadig 

samme ledelse og ejerkreds, der havde valgt 

revisoren på generalforsamlingen. Af denne grund 

besluttede Revisornævnet, at sagen skulle 

realitetsbehandles. 

Ja 
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Kendelse af 30. 

november 2011 

i sag 17/2011 

Et selskabs formål var at eje samt drive ejendom i 

et område i Frankrig. Der var 220 aktionærer i 

selskabet, hvor der til alle aktier var tilknyttet en ret 

til en specifik lejlighed i den pågældende ejendom. 

En af aktionærerne indgav klage over selskabets 

revisor, og som aktionær fandt Revisornævnet, at 

klager havde tilstrækkelig ”retlig interesse” til at få 

sin sag realitetsbehandlet. 

Ja 

Kendelse af 28. 

februar 2011 i 

sag 44/2009 

Erhvervsstyrelsen sendte et selskab til 

tvangsopløsning, da selskabet ikke rettidigt havde 

indsendt årsregnskab, og Skifteretten indledte i den 

forbindelse likvidationsbehandling, fordi det 

antoges, at selskabet var insolvent. En anpartshaver 

i selskabet rejste i den anledning et erstatningskrav 

mod revisoren for selskabet. Derudover indgav 

anpartshaveren en klage til Revisornævnet over 

revisor, som blev beskyldt for ved 

langsommelighed i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen at være medansvarlig for 

tvangsopløsningen. Revisornævnet fandt, at klager 

som anparthaver i selskabet havde tilstrækkelig 

”retlig interesse”, og sagen blev taget under 

påkendelse. 

Ja 

Beslutning af 

28. februar 

2011 i sag 

19/2010 

Et selskab havde fået støtte til et projekt af 

Udenrigsministeriet, hvor forudsætningen for 

støtten var, at selskabet havde afholdt de 

omkostninger, som bevillingen vedrørte. I relation 

til dette havde en revisor afgivet to erklæringer, der 

begge henvendte sig til det pågældende selskab 

samt til Udenrigsministeriet, hvor erklæringerne 

var dokumentation på, at betingelserne for at være 

berettiget til støtten var opfyldt. En leverandør til 

det pågældende projekt påstod at have et 

tilgodehavende hos selskabet, og leverandøren 

Nej 
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klagede derfor over revisor, da erklæringen om, at 

samtlige krav var fyldestgjort, ikke var korrekt. 

Revisornævnet bemærkede, at erklæringerne ikke 

var henvendt til klageren (leverandøren), samt at 

klager ikke var den pågældende revisors 

hvervgiver. Da erklæringerne ikke var henvendt til 

klageren (klager havde ikke modtaget 

erklæringerne), kunne klager heller ikke siges i 

tillid at have disponeret til rigtigheden af disse, 

hvorfor klager ikke vurderedes at have ”retlig 

interesse”. 

Kendelse af 16. 

maj 2011 i sag 

34/2010 

Et ejerforeningsmedlem havde ”retlig interesse” til 

at kunne indgive klage over revisoren i 

ejerforeningen vedrørende spørgsmålet om, 

hvorvidt denne ikke havde svaret på henvendelser 

(revisor blev derefter frifundet). I modsætning til 

dette havde medlemmet ikke ”retlig interesse” til at 

kunne indgive klage over, at revisoren ikke havde 

accepteret anmodningen fra medlemmet om at opnå 

indsigt i materialet, som lå bag opgørelsen af en 

specifik udgiftspost i regnskabet for ejerforeningen. 

Revisornævnet konstaterede i relation til dette, at 

klagen ikke kom fra ejerforeningen, der viste, at 

medlemmet besad den fornødne ”retlige interesse” i 

klagepunktet, samt at klagepunktet i realiteten 

rettede sig mod forhold, som var undergivet 

bestyrelsen i ejerforeningens ansvar og 

kompetence. 

Ja / nej 
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Kendelse af 29. 

november 2011 

i sag 57/2010 

En revisor var gået af som revisor for et selskab, 

som klager var adm. direktør for. Dette selskab 

blev ejet af to selskaber henholdsvis med 49% og 

51%. Klageren var ejer af førstnævnte selskab, og 

Revisornævnet fandt, at klager dermed indirekte 

var indehaver af en del af aktiekapitalen i selskabet, 

hvorfor klager dermed havde tilstrækkelig ”retlig 

interesse” i klagen. 

Ja 

Beslutning af 

19. december 

2011 i sag 

28/2011 

Klager og dennes hustru havde sammen ejet et 

selskab (50% ejerskab hver), der var gået konkurs d. 

3 juni 2010, hvorefter klager d. 10 marts 2011 

klagede over revisoren i selskabet. Revisornævnet 

anførte, at selvom en aktionær normalvis har 

tilstrækkelig ”retlig interesse” til at kunne indgive 

klage over en revisor, så betød den historiske 

anpartsbessidelse på tidspunktet for klagen, at klager 

ikke længere havde fornøden ”retlig interesse” i 

sagen. 

Nej 

Kendelse af 17. 

marts 2010 i 

sag 8/2009-R 

Et selskabs bankforbindelse, som havde handlet 

(ydet kredit) i tillid til selskabets budgetter samt 

årsrapporter, ansås af Revisornævnet som værende 

berettiget til at kunne klage over revisoren for 

selskabet, som havde afgivet erklæring vedrørende 

budgetterne og årsrapporterne. 

Ja 

Kendelse af 23. 

april 2010 i sag 

7/2009-R 

En kommune, som var 

godkendelses/tilsynsmyndighed for et privat 

opholdssted til børn i familiepleje, afviste at 

godkende årsrapporten for opholdsstedet, og 

Revisornævnet vurderede, at kommunen havde den 

fornødne ”retlige interesse” til at klage over 

opholdsstedets revisor. 

Ja 
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Kendelse af 10. 

maj 2010 i sag 

75/2008-S 

To selskaber, der hver var minoritetsaktionærer i et 

andet selskab, mulighed for at indgive klage over 

dette selskabs revisor vedrørende påtegningen på 

årsrapporten for dette selskab. 

 

Kendelse af 25. 

maj 2010 i sag 

70/2007-R 

I forbindelse med en kvalitetskontrol havde den 

kontrollerende mulighed for at indklage 

kontrollanten vedrørende dennes erklæring til 

Revisortilsynet. 

Ja 

Kendelse af 7. 

juni 2010 i sag 

25/2009 

Et ejerforeningsmedlem i en ejerforening med 4 

lejligheder havde mulighed for at indgive klage over 

revisoren for foreningen angående dennes påtegning 

på årsrapporten.  

Ja 

Kendelse af 14. 

juni 2010 i sag 

9/2009-S 

En advokat kunne indgive klage over en revisor, 

som havde afgivet klientkontoerklæring vedrørende 

den pågældende advokats virksomhed til 

advokatmyndighederne. 

Ja 

Kendelse af 5. 

juli 2010 i sag 

5/2010 

En kvinde, som blev skilt fra sin mand, besad den 

fornødne ”retlige interesse” i klagen over revisoren 

for sin forhenværende svigerfar i forbindelse med, 

at revisoren havde afgivet en erklæring vedrørende 

et gældsbrev, som var medregnet i boopgørelsen 

under passiverne i mandens bodel. 

Ja 

Kendelse af 26. 

august 2010 i 

sag 20/2009-R 

Et leasingselskab, som havde leaset en bil til et 

andet selskab, havde tilstrækkelig ”retlig interesse” 

i at indgive klage over selskabets revisor, da 

leasingselskabets indgåelse af leasingaftalen var 

foretaget i tillid til årsrapporten for selskabet.  

Ja 

Kendelse af 20. 

oktober 2010 i 

sag 31/2009-R 

I en andelsboligforening kunne én af andelshaverne 

indgive klage over foreningens revisor. 

 

Ja 
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Beslutning af 

20. december 

2010 i sag 

6/2010 

En aktionær i et selskab indgav klage over 

selskabets revisor, hvor Revisornævnet vurderede, 

at aktionæren havde den fornødne ”retlige 

interesse” i den pågældende sag. 

Ja 

Kendelse af 24. 

august 2010 i 

sag 78/2008-S 

Et selskab havde i løbet af perioden 2004-2005 

sendt fakturaer til to selskaber, hvor disse fakturaer 

ikke blev betalt. Det klagende selskab anførte, at 

deres tilgodehavende fejlagtigt ikke var taget med i 

de to selskabers årsrapporter for 2004-2006, 

hvorfor man valgte at indgive klage over revisoren 

for de to selskaber. For Revisornævnet oplyste 

klager, at de to selskabers regnskaber, hvori fejlene 

ifølge klageren indgik, først var blevet indhentet af 

klager i 2008. Revisornævnet vurderede i den 

forbindelse ikke, at klager i tillid havde disponeret 

til de pågældende regnskabers rigtighed, hvorfor 

klagen afvistes. 

Nej 

Kendelse af 26. 

august 2010 i 

sag 7/2008-S 

2 klagere indbragte revisor for Revisornævnet 

vedrørende revisors påtegning på et selskabs 

årsrapport. Den ene af de 2 klagere havde som 

daværende bestyrelsesformand selv skrevet under 

på årsrapporten, hvor han i den forbindelse ikke 

mente, at han var blevet forledt eller regnskabet var 

forkert. Revisornævnet afviste den daværende 

bestyrelsesformands klage, da der herefter ikke 

forelå individuel og konkret interesse i at kunne få 

behandlet spørgsmål vedrørende vederlaget af den 

daværende direktions størrelse. Den daværende 

bestyrelsesformands selskab var den anden klager, 

hvor dette selskab havde aktier i selskabet, som den 

pågældende sag angik. Dermed havde det klagende 

selskab i udgangspunktet tilstrækkelig ”retlig 

interesse” i klagen, men da selskabets 

bestyrelsesformand ikke havde tilstrækkelig ”retlig 

interesse”, medførte dette, at det samme måtte være 

Nej 
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tilfældet for dennes selskab, og klagen blev som 

følge heraf afvist. 

Kendelse af 4. 

oktober 2010 i 

sag 49/2009 

En kommanditist klagede over revisor vedrørende 

påtegningen på en årsrapport for 

kommanditselskabet, hvor kommanditisten mente, 

at der var fejl i årsrapporten. Revisor nævnte i den 

forbindelse, at indsigelserne mod årsrapporten fra 

kommanditisten var blevet behandlet på 

generalforsamlingen, hvor årsrapporten samtidig 

blev godkendt. På denne generalforsamling var 

punktet, som klagen angik, blevet korrigeret, og 

herefter fandt Revisornævnet ikke, at 

kommanditisten havde ”retlig interesse” i sagen, 

hvorfor sagen blev afvist.  

Nej 

Kendelse af 23. 

september 2010 

i sag 42/2008 

m.fl. 

I forbindelse med tre selskabers konkurs, indgav 

kuratorerne i de pågældende konkursboer klage 

over revisor angående påtegning af selskabernes 

årsrapporter. Revisornævnet vurderede, at 

kuratorerne for konkursboerne havde tilstrækkelig 

”retlig interesse”, og klagen blev som følge heraf 

taget under påkendelse. 

Ja 

Beslutning af 6. 

december 2010 

i sag 2/2010 

En tidligere direktør i et selskab indgav klage over 

selskabets revisor, hvor klager anførte, at revisor 

var inhabil, da selskabet, som revisoren erklærede 

sig vedrørende, var ejet af revisorens kollega. 

Derudover angik klagen, at der var to forskellige 

underskrevne udgaver af årsrapporten. 

Revisornævnet fremhævede, at klageren på 

tidspunktet for klagens indgivelse ikke længere var 

direktør i selskabet, hvorfor nævnet ikke fandt, at 

klager havde ”retlig interesse” til at kunne klage 

over selskabets revisor. Herefter blev klagen afvist. 

 

Nej 

Tabel 1 
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8.2 Analyse af sagerne  

Den empiriske beskrivelse af alle sagerne i Revisornævnet igennem de seneste 10 år, der har 

relation til begrebet ”retlig interesse” er nu foretaget (jævnfør tabel 1 ovenfor), og der fortsættes 

nu til analysen af sagerne. Til at begynde med er det interessant at skabe et overblik over antallet 

af sager, der henholdsvis er blevet realitetsbehandlet og afvist af Revisornævnet i løbet af de 

seneste 10 år. Nedenstående tabel samt søjlediagram kan hjælpe med at illustrere dette: 

 

Blev sagen realitetsbehandlet? Antal sager %-del 

Ja 26 54,2% 

Nej 17 35,4% 

Ja/Nej 5 10,4% 

I alt 48 100% 

Tabel 2 

 

 

Figur 5 

 

Som det kan ses af tabel 2 og figur 5 ovenfor, har Revisornævnet i de fleste tilfælde i løbet af 

de seneste 10 år vurderet, at klager har været berettiget til at kunne indgive klagen. Dette har 

således været tilfældet i over halvdelen af sagerne (54,2%, jf. figur 6). Derimod har der i cirka 

en tredjedel af tilfældene ikke i tilstrækkelig grad foreligget den fornødne ”retlige interesse” til 

at kunne få behandlet klagen ved nævnet (35,4%, jf. tabel 6). I de resterende sager har 

Revisornævnet vurderet, at klageren delvist har været berettiget til at kunne indgive klagen, 

mens der samtidig har været dele af de pågældende klager, som er blevet afvist (10,4% jf. tabel 
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2). Med andre ord er der ikke en klar tendens i relation til udfaldet af disse sager, omend data 

indikerer, at klager i de fleste tilfælde har en anerkendelsesværdig anledning til at indgive 

klagen. 

 

Der er nu skabt et overblik over, hvor mange sager, der henholdsvis er blevet realitetsbehandlet 

og afvist af Revisornævnet igennem de seneste 10 år. Der fortsættes nu til at undersøge disse 

sager nærmere med henblik på at finde ud af, om der er nogle trends i sagerne, der kan hjælpe 

til at vise, hvordan Revisornævnet generelt set har fortolket begrebet ”retlig interesse”. I den 

forbindelse begyndes der med at rette fokus mod de sager, der er blevet realitetsbehandlet i 

Revisornævnet som følge af, at klager har haft den fornødne ”retlige interesse”. 

 

8.2.1 Sager der er blevet realitetsbehandlet 

I forbindelse med de sager, der er blevet behandlet i Revisornævnet som følge af, at klager haft 

tilstrækkelig påtaleret, er det interessant at undersøge, hvilken relation klager har haft til det 

pågældende selskab. For at kunne undersøge dette nærmere er nedenstående skema opstillet, 

der for alle de sager, der er blevet realitetsbehandlet i Revisornævnet i de seneste 10 år, viser 

klagers relation til selskabet samt antallet af sager, som den pågældende type klager har været 

involveret i:  

Klagers rolle i sagen Antal sager 

Ejer 10 

Kurator 3 

Leverandør 2 

Advokat 1 

Bankforbindelse 1 

Den kontrollerende i forbindelse med kvalitetskontrol 1 

Ejerforeningsmedlem 1 

En part i en bodelingssag 1 

Fraskilt svigerdatter ifm. boopgørelsessag 1 

Kommune som tilsynsmyndighed 1 

Køber af anparter i et selskab 1 

Likvidatorer af andelsboligforening 1 

Selskabet  1 

Tidligere bestyrelsesmedlem 1 

I alt 26 

Tabel 3 
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I tabel 3 er der flere interessante forhold, der fremgår vedrørende klagers rolle i de sager, der er 

blevet realitetsbehandlet i Revisornævnet. Først og fremmest falder det i øjnene, at de fleste 

sager, der behandles i nævnet, bliver indsendt af en klager, der har et ejerforhold til det 

pågældende selskab (f.eks. en aktionær, en anpartshaver, en kommanditist eller en 

andelshaver). Disse kan kaldes interne regnskabsbrugere. Dette ses i tabel 2 eksempelvis i 

Kendelse af 29. november 2011 i sag 57/2010, i hvilken det fremgår, at en aktionær med en 

49%-ejerandel i det pågældende selskab, ifølge Revisornævnet havde en anerkendelsesværdig 

interesse til at indgive en klage. Det fremgår endvidere af Kendelse af 22. juli 2015 i sag 1/2015, 

at selv en beskeden ejerandel i selskabet kan medføre tilstrækkelig ”retlige interesse”. I denne 

sag havde en privat klager indgivet en klage vedrørende revisionen af et selskab, hvor klageren 

ejede 2 ”E-aktier” med en nominel værdi på DKK 1.000 kr. Uagtet klagerens begrænsede 

ejerandel i selskabet, havde klageren alligevel den fornødne ”retlige interesse” ifølge 

Revisornævnet, hvilket indikerer, at nævnet ikke i sin fortolkning af begrebet ”retlige interesse” 

tager højde for størrelsen af den pågældende ejerandel. Dette bekræftede formanden for 

Revisornævnet Henrik Bitsch ligeledes i forbindelse med det afholdte interview med ham: 

 

”… og der ved jeg ikke, om du er faldet over nogle af de afgørelser vi har truffet om en bestemt 

meget aktiv aktionær i et dagblad. Jeg kan godt røbe, at den pågældende selv er revisor – men 

der har vi jo sagt, at selvom han havde for 2.000 kr. aktier nominelt, så har han retlig interesse” 

(Bilag 1, s. 84). 

 

Henrik Bitsch påpegede i den forbindelse også, at det ville være vanskeligt at lave en grænse 

for, hvor stor en aktieandel man som klager skulle besidde, før man havde ”retlig interesse”:  

 

”… i og med vi har vedtaget, at en aktionær har ”retlig interesse”, så stiller vi som regel ikke 

spørgsmålstegn ved det, og også selv ret små aktiebesiddelser giver ”retlig interesse”. Det er 

også fordi, vi sagde til hinanden – jeg kan sagtens huske voteringen selvom den ligger mange 

år tilbage – vi sagde ”hvor skulle vi ellers trække en grænse? Skal vi så sige, at 5.000 kr. er 

ikke nok og 50.000 kr. er nok”. Så må man ligesom sige, at så er det enten eller” (Bilag 1, s. 

85). 
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Tabel 3 viser desuden, at foruden de interne regnskabsbrugere, har en række eksterne 

regnskabsbrugere som klagere haft den fornødne grad af ”retlig interesse” til at kunne indgive 

klage. Der kan i den forbindelse drages paralleller til dette kandidatspeciales teoriafsnit under 

afsnittet ”Offentlighedens tillidsrepræsentant”, hvori Füchsel et al. (2017) nævner et udsnit af 

de væsentligste regnskabsbrugere for et selskab. Hvis denne teori fra Füchsel et al. (2017) 

kombineres med en række af klagetyperne fra tabel 3 kan følgende figur opstilles: 

 

 

Figur 6 

 

Figur 6 viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem de interne og eksterne 

regnskabsbrugere, som Füchsel et. al. (2017) fremhæver, set i forhold til Revisornævnets 

vurdering af, hvem der har ”retlig interesse” i relation til sager indbragt for nævnet. 

Eksempler på dette kunne være en leverandør, en bankforbindelse eller en kommune, der 

fremgår i begge tilfælde. For disse klagere foreligger der med andre ord en tilstrækkelig 

”konkrethed” i den pågældende sag for at kunne indgive klage, hvilket er i tråd med Kochs 

(2001) teori, som blev gennemgået i dette kandidatspeciales teoriafsnit, og som var et af de 

to forhold, der skulle være til stede, for at klager kan siges at have ”retlig interesse” i den 

pågældende sag (jævnfør figur 3). I forbindelse med interview med Henrik Bitsch, nævnte 

Roller der medfører 
påtaleret jf. 

Revisornævnet

Leverandør

Bankforbindelse

Køber af 
anparter i et 

selskab
Ejer

Kommune
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han ligeledes nogle eksempler på roller, der medfører ”retlig interesse”, og som er i 

overensstemmelse med nogle af rollerne fra figur 6: 

 

”… altså enten er man ekstern og dvs. at så er man en bank, der yder et lån på basis af et 

årsregnskab, hvor man så senere finder ud af, at det var nok ikke så godt alligevel alt 

sammen – eller måske en samarbejdspartner der giver kredit. Det er - om man så må sige - 

den eksterne, og den interne er en aktionær for eksempel” (Bilag 1, s. 83). 

 

Derudover viser tabel 3 ovenfor, at der i forbindelse med konkurssager opstår en ny ekstern 

rolle omkring selskabet, der vurderes at have en anerkendelsesværdig interesse til at kunne 

klage til Revisornævnet. Der har således i tre tilfælde jævnfør tabel 3 været tale om klagesager 

indgivet af et konkursbos kurator. I forbindelse med en konkurs er kurators opgave på forsvarlig 

vis at afvikle selskabet og fordele boet mellem de forskellige kreditorer, og tabel 3 viser i den 

relation, at rollen som kurator i Revisornævnets fortolkning af begrebet ”retlig interesse” giver 

anledning til påtaleret. Rent selskabsretligt træder en kurator ind i stedet for selskabets ledelse 

i tilfælde af en konkurs. Henrik Bitsch understregede ligeledes kurators tilstrækkelige ”retlige 

interesse” i forbindelse med interviewet. 

 

”Ja, altså vi har jo den opfattelse, at hvis et selskab går konkurs, så overgår alle rettigheder til 

kurator, og det vil sige, at direktøren for eksempel som udgangspunkt ikke er klageberettiget 

mere” (Bilag 1, s. 86). 

 

Ydermere ses der en anden tydelig tendens i de sager, der er blevet behandlet i 

Revisornævnet i løbet af de seneste 10 år. Fælles for sagerne har jævnfør tabel 1 nemlig 

været, at klagebeføjelsen, som begrunder den ”retlige interesse”, skal være til stede i 

forbindelse med klagens indgivelse. Dette ses eksempelvis i Kendelse af 17. marts 2010 i 

sag 8/2009-R, hvor en bankforbindelse, som havde handlet (ydet kredit) i tillid til selskabets 

budgetter samt årsrapporter, blev vurderet til at have den fornødne ”retlige interesse” i sagen. 

I relation til dette var det en central del af Revisornævnets vurdering, at bankforbindelsens 

ydelse til selskabet stadig var aktuel i forbindelse med klagens indgivelse. Dette lever op til 

Kochs (2001) andet søgsmålskrav ”aktualitet”, der skal være til stede før klager har ”retlig 

interesse”. Dermed er de to forhold, som skal gøre sig gældende, for at klager har ”retlig 

interesse” ifølge Koch (2001) begge til stede i de realitetsbehandlede sager hos 
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Revisornævnet, og samlet set kan følgende figur opstilles med udgangspunkt i Kochs (2001) 

teori:  

                  

Figur 7 

 

De realitetsbehandlede sager i Revisornævnet i løbet af de seneste 10 år har, jævnfør figur 

7, opfyldt søgsmålskravene ”aktualitet” samt ”konkrethed”. Som nævnt tidligere i analysen 

har Revisornævnet imidlertid også i en række tilfælde valgt at afvise sager som følge af 

manglende ”retlig interesse” fra klagerens side. I nedenstående afsnit vil disse sager blive 

undersøgt nærmere, hvor det i den relation vil blive vurderet, om der kan ses nogle generelle 

tendenser i disse sager, der resulterer i afvisning heraf af Revisornævnet. 

 

8.2.2 Sager der er blevet afvist 

For først og fremmest at skabe et overordnet billede af de sager, der er blevet afvist i 

Revisornævnet i løbet af de seneste 10 år er nedenstående tabel opstillet, som giver et overblik 

over klagers rolle i forhold til selskabet samt antallet af sager, som den pågældende type klager 

har været indblandet i: 

Klagers rolle i sagen Antal sager 

Tidligere ejer 3 

Ejer 2 

Bestyrelsesmedlem 2 

Tidligere direktør 2 

Bestyrelse og direktion 1 

Leverandør 1 

Privat person 1 

Tidligere bestyrelsesmedlem 1 

Tidligere kunder 1 

Tidligere leverandør 1 

Tidligere långiver 1 

Revisornævnets 
realitetsbehandling af sager

Aktualitet ✓ Konkrethed  ✓
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Øvrige 1 

I alt 17 

Tabel 4 

 

I tabel 4 kan der ses flere interessante trends i de sager, der bliver afvist i Revisornævnet. 

Det er eksempelvis iøjnefaldende, at Revisornævnet i 9 ud af i alt 17 tilfælde har afvist en 

sag fra en klager, der ikke længere besidder den rolle i selskabet, som denne førhen har 

besiddet. Dette var, jævnfør tabel 2, blandt andet tilfældet i Sag 47/2017, Beslutning af 2. 

maj 2018, i hvilken en tidligere direktør i et selskab indgav klage over selskabets revisor. I 

relation hertil vurderede Revisornævnet, at der ikke forelå den fornødne ”retlige interesse” 

fra klagers side, hvorfor klagen blev afvist. Samlet set kan de tidligere roller, der, jævnfør 

tabel 4, har ført til afvisning hos Revisornævnet, opsummeres i følgende figur: 

 

 

Figur 8 

 

Figur 8 indikerer, at det ikke i Revisornævnets vurdering af den ”retlige interesse” spiller 

ind, hvilken rolle den pågældende klager førhen havde i relation til selskabet. Uagtet klagers 

tidligere rolle tyder figuren på, at Revisornævnet afviser de pågældende sager, hvis klagers 
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tilknytning til selskabet ikke længere gør sig gældende i forbindelse med indgivelsen af 

klagen. Dette kan med Kochs (2001) teori vises med følgende figur: 

                  

Figur 9 

 

Den manglende opfyldelse af blot et af søgsmålskravene ”Aktualitet” og ”Konkrethed” 

medfører, jævnfør figur 9, at sagerne ikke længere lever op til at kunne blive 

realitetsbehandlet i Revisornævnet. Dermed indikerer dette, at der er en forbindelse mellem 

Revisornævnets fortolkning af begrebet ”retlige interesse” i forhold til de traditionelle krav 

ifølge Koch (2001). En kommentar fra Henrik Bitsch i forbindelse med interviewet, peger 

ligeledes i retning af dette: 

 

”Ja, altså vi har jo den opfattelse, at hvis et selskab går konkurs, så overgår alle rettigheder 

til kurator, og det vil sige, at direktøren for eksempel som udgangspunkt ikke er 

klageberettiget mere. Så skal han i hvert fald kunne hænge det op på noget mere konkret, 

fordi han kan ikke længere handle på selskabets vegne. Han er ikke længere et 

selskabsorgan, og det betyder jo så, at så skal det være ham personligt, der har en ”retlig 

interesse”. Det kunne han jo selvfølgelig udmærket have – han kunne jo være aktionær, og 

han kunne have et løntilgodehavende, og han kunne have alt muligt andet. Men det er klart, 

at vi siger, at udgangspunktet er, at når du ikke er med i ledelsen mere, så er der nogle 

andre, der handler på selskabets vegne.” (Bilag 1, s. 86) 

 

Der forekommer derudover også en række tilfælde i de seneste 10 års sager i Revisornævnet 

vedrørende begrebet ”retlig interesse”, hvor dele heraf er blevet henholdsvis 

realitetsbehandlet i Revisornævnet, mens andre dele af de pågældende klager er blevet afvist. 

Der vil nedenfor blive rettet fokus mod disse sager med henblik på at finde ud af, hvilke 

forhold der er afgørende i de pågældende sager. 

Revisornævnets afvisning af sager

Aktualitet ÷ Konkrethed  ✓
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8.2.3 Sager der delvist er blevet realitetsbehandlet og delvist afvist 

Ud af i alt 48 sager i Revisornævnet i løbet af de seneste 10 år vedrørende begrebet ”retlig 

interesse”, er 5 af sagerne delvist blevet realitetsbehandlet og delvist blevet afvist. Klagernes 

rolle i disse sager kan ses af nedenstående tabel: 

 

Klagers rolle Antal sager 

Ejerforeningsmedlem 1 

Køber af aktiverne i et selskab 1 

Selskabet  1 

Skattestyrelsen 1 

Øvrige 1 

I alt 5 

Tabel 5 

 

Ud fra tabel 5 fremgår det, at der har været tale om fem forskellige klagetyper i relation til 

de fem sager, hvilket dermed ikke indikerer specifikke trends i de sager, der delvist bliver 

realitetsbehandlet og afvist i Revisornævnet set i forhold til klagerens rolle i sagen. Hvis der 

derimod dykkes dybere ned i de fem sager, jævnfør beskrivelserne heraf i tabel 1, kan der 

ses nogle interessante forhold vedrørende Revisornævnets fortolkning af begrebet ”retlig 

interesse” set i forhold til Kochs (2001) begreber ”Aktualitet og ”Konkrethed”.  

 

Eksempelvis fremgår det af Revisornævnets Kendelse af 16. maj 2011 i sag 34/2010, at et 

ejerforeningsmedlem havde ”retlig interesse” til at kunne indgive klage over revisoren i en 

ejerforening vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt denne ikke havde svaret på henvendelser. 

Med andre ord besidder besvarelse af henvendelser fra et ejerforeningsmedlem til revisor 

tilsyneladende tilstrækkelig grad af ”Konkrethed” til at medføre klagebeføjelse. I 

modsætning til dette havde ejerforeningsmedlemmet ikke ”retlig interesse” til at kunne 

indgive klage over, at revisoren ikke havde accepteret anmodningen fra medlemmet om at 

opnå indsigt i materialet, som lå bag opgørelsen af en specifik udgiftspost i regnskabet for 

ejerforeningen. I den forbindelse konstaterede Revisornævnet, at denne del af klagen i 

realiteten rettede sig mod forhold, som var undergivet bestyrelsen i ejerforeningens ansvar 

og kompetence. Dette betød, at klageren på trods af dennes opfyldelse af søgsmålskravet 
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”Aktualitet”, jævnfør Koch (2001), fik klagen afvist, da den ikke levede op til det andet 

søgsmålskrav ”Konkrethed”. Dette kan opsummeres således:  

 

                    

Figur 10 

 

Derudover viser en af de andre sager, der delvist er blevet realitetsbehandlet og delvist afvist, 

hvordan klagerens opfyldelse af søgsmålskravene ”Aktualitet” og ”Konkrethed” hurtigt kan 

ændre sig. I Sag 42/2015 og sag 43/2015, Kendelse af 11. april 2016, kunne en køber af 

aktiverne i et selskab således kun indgive den del af klagen, der vedrørte det første af to 

regnskaber. Den del af klagen, der vedrørte det andet regnskab blev således afvist, da klager 

inden dette regnskabs offentliggørelse indgik aftale om aktivoverdragelse. Ved at gøre dette, 

bevægede klager sig tilsyneladende væk fra at have ”retlig interesse” i den pågældende sag, 

og sagen viser, at klagers opfyldelse af søgsmålskravene, jævnfør Koch (2001), på et givent 

tidspunkt ikke nødvendigvis betyder, at klagebeføjelsen altid vil være bevaret, hvis forhold 

i den konkrete sag pludselig ændrer sig. Henrik Bitsch påpegede ligeledes dette i forbindelse 

med interviewet, da han forklarede, hvordan den ”retlige interesse” kan ændre sig: 

 

”Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at den generelle linje er, at hvis du er udtrådt af ledelsen, 

så handler du ikke længere på selskabets vegne, og så må du altså på en eller anden måde 

sandsynliggøre, at du selv som privat person har en ”retlig interesse” (Bilag 1, s. 86). 

 

Ovenstående analyse har hjulpet til at give en bedre forståelse af, hvordan Revisornævnet 

igennem de seneste 10 år har fortolket begrebet ”retlig interesse” i relation til de klager, som 

nævnet har modtaget. Nu bevæger dette kandidatspeciale sig fra have et generelt fokus på 

de seneste 10 års sager til at rette et dybere fokus mod enkelte af sagerne med henblik på at 

Revisornævnets vurdering af, hvorvidt 
ejerforeningsmedlemmet kunne opnå 

indsigt i revisors dokumentation

Aktualitet ✓ Konkrethed  ÷
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undersøge, hvilke fordele og ulemper begrebet ”retlig interesse” medfører ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv.  

 

Den første sag, der vil blive analyseret nedenfor, er Kendelse af 4. december 2014 i sag 

81/2012, hvilket er en kendt afgørelse i relation til begrebet ”retlig interesse”. Afgørelsen i 

sagen viser, at det kan være problematisk ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, at sager i 

nogle tilfælde kan afvises som følge af manglende ”retlig interesse”. Da denne sag vurderes 

at være meget velegnet til at vise dette, har forfatteren af indeværende kandidatspeciale valgt 

at beskrive sagen i detaljeret grad, så læseren dermed forstår baggrunden for de 

problematikker, som begrebet ”retlig interesse” i nogle tilfælde kan medføre.  

 

8.3 Empirisk beskrivelse af sag nr. 81/2012 (R2014.81/2012) 

Beskrivelsen af denne sag vil tage udgangspunkt i Revisornævnets skrivelse vedrørende 

kendelsen afsagt d. 4 december 2014 (Revisornævnet, 2014).  

 

8.3.1 Personlige forhold vedrørende den indklagede revisor 

Indledningsvist nævner Revisornævnet i kendelsen, at de har fået en række oplysninger fra 

Erhvervsstyrelsen vedrørende den indklagede revisor (herefter benævnt revisor B). Revisor 

B har været godkendt revisor fra d. 24 september 1991, og han har derudover været tilknyttet 

en revisionsvirksomhed (herefter benævnt revisionsvirksomhed K) siden d. 1 november 

2013. 

 

Den indklagede revisor er førhen ikendt en række disciplinære straffe i Disciplinærnævnet 

for Statsautoriserede samt Registrerede Revisorer, som nu går under navnet Revisornævnet: 

• Kendelse af, dato, sags nr. xx, med en bøde lydende på 10.000 kr., som indklagede 

revisor modtog, da revisor havde handlet på en sådan måde, der stred mod ”god 

revisionsskik”, idet vedkommende havde givet et langsommeligt samt unøjagtigt 

svar relateret til besiddelse af regnskabsmateriale, samt ved ikke på behørig vis at 

have undersøgt, hvorvidt regnskabsmaterialet var i revisors besiddelse. 

• Kendelse af, dato, sags nr. xx, er revisoren som fratrædende revisor fundet skyldig i 

ikke at have svaret på den tiltrædende revisors henvendelse, hvilket strider imod ”god 

revisionsskik”. Idet at dette forhold skete inden Disciplinærnævnets afgørelse af 

[dato], fik revisor ikke pålagt nogen tillægsstaf. 
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• Kendelse af, dato, sags nr. xx, blev der ikendt en bøde til revisor på 100.000 kr., da 

revisor havde handlet stridende imod ”god revisionsskik”, idet revisor havde 

foretaget afgivelse af erklæringer relateret til selskaber, alt imens han ikke havde den 

påkrævede uafhængighed i forhold til selskaberne. Samtidig havde revisor ikke i 

forbindelse med revisionspåtegningens afgivelse på det pågældende årsregnskab 

inkluderet de fornødne supplerende oplysninger vedrørende værdiansættelsen af et 

specifikt aktiv. 

 

Efter Revisornævnet har beskrevet de personlige forhold vedrørende indklagede revisor, der 

som beskrevet ovenfor tæller en række disciplinære sager, fortsættes der i kendelsen til at 

beskrive den sag, det drejer sig om (sags nr. 81/2012).  

 

Baggrunden for sagen er, at en person (herefter benævnt person M), der over en længere 

årrække har været ejer af en koncern (herefter benævnt koncern A), i to omgange 

henholdsvis i juni 2011 og januar 2012 solgte koncern A til to andre personer (herefter 

benævnt person X og Z). Koncern A havde frem til og med juni 2010 brugt den revisor, som 

er indklaget i forbindelse med denne sag (herefter benævnt revisor B). Efter salget af koncern 

A konstaterede person X og Z tilsyneladende nogle uregelmæssigheder, som specielt 

vedrørte revisor B samt person M. På baggrund af dette blev revisor B i september 2012 

indbragt for Revisornævnet af selskaberne i koncern A.  

 

8.3.2 Klagers 11 klagepunkter mod revisor 

I forbindelse med indbringelsen af klagen for Revisornævnet anførte klager 11 klagepunkter 

over for revisor B. Da disse klagepunkter anses for at udgøre en helt central del vedrørende 

forståelsen af denne sag, er de beskrevet nærmere nedenfor på baggrund af Revisornævnets 

kendelse fra 2014 (Sags nr. 81/2012):  

 

Klagepunkter Beskrivelse af klagepunkt  

Klagepunkt 1 Den indklagede revisor har i løbet af 2008 reelt set bestridt posten som 

værende CFO i selskab E ApS, hvor han simultant med dette også var 

selskabets revisor. Dette kan ikke siges at være i overensstemmelse 

med de krav vedrørende uafhængighed, der er til revisor. 
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Klagepunkt 2 Den indklagede revisor har ikke i årsregnskaberne for E ApS 

vedrørende år 2007 og 2009 inkluderet en bemærkning om, 

koncernens ejer, M, på daværende tidspunkt i perioden d. 30 november 

2007 frem til d. 6 december 2012 på flere tidspunkter havde 

aktionærlån i selskabet E ApS, på trods af, at den indklagede revisor 

utvivlsomt kendte til dette.  

Klagepunkt 3 I relation til revisionen af selskab E ApS’ regnskaber for 2008 samt 

2009 havde den indklagede revisor ikke i tilstrækkelig grad foretaget 

undersøgelser af, om selskabets mellemregning (tilgodehavende) hos 

dets datterselskab F ApS, som i denne periode steg i betydeligt 

omfang, kunne siges at være erholdeligt. Der burde have været 

foretaget en nedskrivning af dette tilgodehavendes værdi. 

Klagepunkt 4 Ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde den indklagede 

revisor have gjort sig den konstatering, at cirka 1.755 transaktioner på 

uberettiget vis var blevet foretaget af hovedaktionæren i en årrække på 

omkring 5-6 år, hvilket i forlængelse heraf burde have givet den 

indklagede revisor grund til yderligere undersøgelser end hvad 

tilfældet var. Den indklagede revisors stikprøvegennemgang, såfremt 

en sådan overhovedet blev gennemført, kunne anses som værende helt 

utilstrækkelig samt ikke leve op til ”god revisionsskik”.    

Klagepunkt 5 Den indklagede har været medvirkende til, at der i relation til 

regnskabsårets afslutning for selskabet E ApS blev foretaget 

udlodning af udbytte, selvom revisor have kendskab til den 

udbyttebegrænsningsaftale, der sammen med selskabets bank var 

blevet indgået d. 17 februar 2007. 

Klagepunkt 6 Den indklagede revisor burde have haft kendskab til, at selskabets 

konto vedrørende de lejede lokalers indretning samtidig omfattede 

omkostninger til at indrette en beboelseslejlighed, som ikke kunne 

siges at opfylde kriterierne for aktivering på selskabets balance og ej 

heller være grundlag for skattemæssige afskrivninger. Årsregnskabet 

for selskabet F ApS, som erhvervede den forretning, lokalerne lå i, var 

med andre ord ikke retvisende, jævnfør § 11 i Årsregnskabsloven, 

hvilket betyder, at den indklagede revisors revisionspåtegning på 

årsregnskabet var ukorrekt.  
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Klagepunkt 7 Den indklagede revisor har bistået med rådgivning til den tidligere 

hovedaktionær i koncernen M, vedrørende forhold i relation til hendes 

privatøkonomi, hvor der relateret hertil blev udarbejdet et 

privatbudget, i hvilket der blev budgetteret med indtægter i forbindelse 

med et lagersalg på samlet set 260.000 kr., og hvoraf det samtidig kan 

ses, at opkrævning af skat ikke indgår i budgetteringen.  

Klagepunkt 8 Den indklagede revisor har ikke, jævnfør Revisorlovens § 22, 

foretaget indberetning vedrørende de anførte omstændigheder i 

klagepunkt 7. Den manglende rapportering, jævnfør Revisorlovens § 

22, udgør i sig selv et kritisabelt forhold samt strider imod ”god 

revisorskik”, jævnfør Revisorlovens § 16. Revisor burde som følge af 

de passerede forhold have indledt en nærmere undersøgelse 

vedrørende koncernen i relation til udarbejdelsen af 2009-

årsrapporten, der blev offentliggjort d. 16 juni 2010.  

Klagepunkt 9 Den indklagede revisor har ikke foretaget kontrol eller tilføjet 

bemærkninger i regnskabet for selskabet E ApS vedrørende den 

manglende indeholdte A-skat relateret til M’s fri bil-ordning.  

Klagepunkt 10 Den indklagede revisor er d. 21 december 2011 blevet revisor for 

selskab N ApS samt selskab O ApS på trods af, at revisor havde samt 

har et personligt forhold til hovedanpartshaveren i selskaberne.  

Klagepunkt 11 Den indklagede revisor håndterede aktieombytningen i relation til 

vurderingsberetningens udarbejdelse til brug for selskabet D A/S’ 

stiftelse i uoverensstemmelse med ”god revisorskik”, da revisor ikke 

foretog den relevante værdisætning af selskab E ApS’ tilgodehavende 

fra selskab F ApS.  

 

Klageren har som støtte til klagepunkt 1 blandt andet anført, at den indklagede revisor reelt 

set har ageret som CFO i E ApS, alt imens han samtidig har varetaget rollen som revisor for 

samme selskab. Således fremgår det af sagens oplysninger, at kundens brevpapir somme 

tider er blevet underskrevet af revisoren, samt at revisoren i nogle tilfælde har udgivet sig 

som værende repræsentant for selskabet. Endvidere har revisor selv haft prokura til 

selskabets konti i banken. Desuden har revisor taget del i samt ført ordet under ledermøder 

afholdt i selskabet, og revisor har ydermere være inde og foretage rettelser i selskabets 

budgetter i forbindelse med budgetteringen af revisors eget honorar.  
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Det udførte arbejde fra den indklagede revisor, som er blevet beskrevet ovenfor, er ikke en 

del af det felt, som en revisor kan beskæftige sig med i forbindelse med sit virke som revisor.  

 

Til støtte vedrørende klagepunkt 2 har klager blandt andet anført, at den indklagede revisor 

i kraft af dennes indgående viden som følge af rollen som CFO i selskabet, i al fald i 

regnskabet for 2009 skulle have tilføjet en supplerende bemærkning vedrørende, at selskabet 

havde afgivet et aktionærlån. 

 

I forbindelse med klagepunkt 3 har klageren blandt andet anført, at den indklagede revisor 

har haft en temmelig aktiv funktion vedrørende den overdragelse af varelager samt andre 

aktiver, der på intern vis har fundet sted mellem selskab E ApS og det i 2008 nystiftede 

selskab F ApS. Den indklagede revisor tog del i møderne med den pågældende 

bankforbindelse i koncernen, hvor revisor dermed kunne siges at have kendskab til, at 

selskabets forhold til bankforbindelsen på det daværende tidspunkt var anstrengt.  

 

Med bistand samt råd fra den indklagede revisor, som en del af at få økonomien i selskab E 

ApS til at se ”bedre” ud, blev der truffet en beslutning angående, at der skulle foretages en 

overdragelse af nogle aktiver fra selskab E ApS til selskab F ApS, herunder et lager med en 

betydelig økonomisk værdi. Lagerets overdragelse foregik ikke til kostpris, men derimod til 

engrospris, hvilket resulterede i, at selskab E ApS fik realiseret en større fortjeneste.  

 

I regnskabsåret 2008 havde mellemværendet imellem E ApS og F ApS bevæget sig op på 

7,2 mio. kr., det vil sige omkring 3 mio. kr. højere i forhold til på tidspunktet for lagerets 

overdragelse medio 2008. Med andre ord var der blevet oparbejdet en endnu større gæld i 

den mellemliggende periode mellem lagerets overdragelse og afslutningen på regnskabsåret. 

Selskab F ApS havde i regnskabsåret 2008 et negativt resultat på 621.769 kr.  

 

I regnskabsåret 2009 var mellemværendet steget til omkring 10 mio. kr., og samtidig 

udgjorde årets underskud i selskab F ApS nu 3.399.568 kr.  

 

Det forekommer bemærkelsesværdigt, at revisor med rollen som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” ikke har vurderet, at der var behov for nedskrivning af mellemværendets 
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værdi, da F ApS tilsyneladende slet ikke evnede at kunne betale. Samtidig forekommer det 

ligeledes bemærkelsesværdigt, at problemet ikke er blevet rejst i hverken regnskaberne såvel 

som revisionsprotokollerne for selskab E ApS. 

 

Til støtte vedrørende klagepunkt 4 har klager blandt andet anført, at blot transaktionernes 

antal samt omfanget heraf foretaget af eneaktionæren er vidne om, at den indklagede revisors 

stikprøvegennemgang, såfremt denne gennemgang overhovedet er blevet gennemført, 

forekommer utilstrækkelige samt i strid med ”god revisorskik”. Som revisor er det et krav, 

at man udfører stikprøvegennemgang, så der dermed kan opnås afklaring om, hvorvidt 

forholdene i regnskabet er, som de bør være.  

 

I relation til klagepunkt 5 har klageren anført, at den indklagede revisor skulle overholde en 

rapporteringsforpligtelse, som revisor ikke på tilstrækkelig vis har overholdt, da revisor blot 

har indrykket en bemærkning herom i årsrapporten.  

 

Som yderligere kommentar til klagepunkt 6 har klager blandt andet anført, at det ikke var 

muligt for den indklagede revisor at være ubekendt med, at selskabets konto vedrørende 

indretning af lejede lokaler samtidig indeholdt omkostninger til at indrette 

beboelseslejlighed, som ikke kunne blive aktiveret på selskabets balance, og det kunne ej 

heller udgøre grundlag for at blive afskrevet skattemæssigt. Dette bliver bygget på, at den 

indklagede revisor som følge af sit reelle virke som CFO i selskabet i regnskabsåret 2008, i 

hvilket beboelseslejligheden undergik en ombygning og fakturaerne hertil rullede ind i 

selskabet, må vurderes at have kendt til økonomien i koncernen. I den relation bemærkes 

det, at lejekontrakten udløb i slutningen af 2012, hvorefter udlejeren fik overdraget den 

foretagne indretning, hvilket betød, at indretningen ikke kan siges at opfylde kriterierne som 

værende et aktiv for koncernen.   

 

I forbindelse med klagepunkt 7 samt 8 har klager kommenteret, at den indklagede revisor 

har ydet rådgivning til M (koncernens tidligere hovedaktionær) vedrørende hendes 

privatøkonomi, hvor der i relation hertil blev opstillet er privatbudget, i hvilket der indgik 

indtjening på 260.000 kr. fra et lagersalg, og hvor det samtidig kan ses, at der ikke fremgår 

skatteopkrævning af indtjeningen. Det er ukorrekt, når den indklagede revisor forklarer, at 

vedkommende ikke har foretaget rådgivning samt medvirkning til opstilling af det 
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pågældende budget, da budgettet i forbindelse med en mailudveksling mellem M og den 

indklagede revisor er blevet medsendt som vedhæftning. Klageren opfatter det således, at 

den indklagede revisor har ydet rådgivning relateret til ”sorte penge”, som der ikke er blevet 

indberettet skat af.  

 

Der kan i den forbindelse rettes fokus på § 22 i Revisorloven, i hvilken revisor særskilt bliver 

forpligtet til at give meddelelse til selskabets ledelse, hvis revisor opdager, at økonomisk 

kriminalitet bliver begået. Ud fra det anførte ovenfor, kan der med rette lægges til grund, at 

den indklagede revisor kan antages at måtte have haft begrundet mistanke om 

tilstedeværelsen af økonomisk kriminalitet inden for koncernens rammer, hvilket derfor 

burde resultere i, at revisor foretog meddelelse heraf til ledelsen i koncernen.  

 

I sig selv udgør den manglende rapportering en uoverensstemmelse med § 22 i Revisorloven, 

hvilket er et kritisabelt forhold og samtidig en tilsidesættelse af ”god revisorskik”, jævnfør 

RL § 16. En afstemning af varelageret i koncernen i forhold til det konstaterede salg kunne 

i den relation have været relevant.  

 

Angående klagepunkt 9 har klager blandt andet fremhævet, at selskab E ApS ikke har A-

skat indeholdt vedrørende fri bil for en af hovedaktionærens firmabiler i den indklagede 

revisors revisionsperiode til trods for, at den indklagede revisors viden herom. Det må siges, 

at ”god revisorskik” ligeledes er blevet tilsidesat i forbindelse med dette forhold.  

 

Relateret til klagepunkt 10 har klageren anført, at den indklagede revisor d. 21 december 

2011 trådte til som revisor i selskaberne O ApS og N ApS på trods af, at den indklagede 

revisor havde et personligt forhold til hovedanpartshaveren i selskaberne.   

 

Netop dette blev konstateret umiddelbart efter de første 50% af ejerandelene var blevet 

overdraget til X ApS henholdsvis Y ApS d. 1 juni 2011, da den indklagede i forbindelse med 

den afholdte ”Closing dinner” steg ud af en taxi, i hvilken klagerens advokat også var 

medpassager sammen med den daværende hovedaktionær M på den adresse, hvor M havde 

sin bopæl. På et efterfølgende tidspunkt blev det konstateret, at den indklagede revisors 

ægtefælle havde foretaget skilsmissebegæring, hvor ægtefællen i forbindelse hermed havde 

fået besked fra M vedrørende utroskab med den indklagede revisor. Den indklagede revisors 
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forhold til hovedaktionæren M har været fortsættende også efter ”closing dinner”. Dette 

forhold blev bestyrket, da klageren på et tidspunkt konstaterede, at den indklagede revisor 

gik sammen med hovedaktionæren M hånd i hånd. Derudover er det ligeledes blevet 

fremlagt i forbindelse med sagen, at den indklagede revisor har holdt juleaften sammen med 

hovedaktionæren M, hvor M’s børn samt den indklagede revisors mor også var til stede.  

 

Som støtte for klagepunkt 11 har klager nævnt, at vurderingsberetningen blev udarbejdet i 

sammenhæng med selskabet D A/S’ stiftelse i relation til en skattefri aktieombytning, hvor 

de pågældende anparter tilhørte selskabet A Holding ApS.  

 

Den indklagede revisor har som led i sin erklæring anført, at den pågældende forskelsværdi 

mellem de aktiver samt passiver, der er overtaget, mindst stemmer overens med vederlaget 

i forbindelse med overdragelsen, som er aftalt til at være 5.262.708 kr. Den indklagede 

revisor har samtidig givet erklæring om, at den kapital, der er fornøden i forhold til 

omdannelsen, vil blive dækket. I forbindelse hermed konstateres det, at selskaber der havde 

negativ egenkapital var sat til 0 kr. i vurderingsberetningen. 

 

I samme omgang har den indklagede revisor ikke i relation til værdiansættelsen af selskab E 

ApS’ anparter udført den relevante værdiansættelse vedrørende selskabets tilgodehavende 

fra selskab F ApS. Jævnfør F ApS’ årsregnskab for 2009 var der en gæld til en associeret 

virksomhed på omkring 10 mio. kr., som var identisk med selskab E ApS. Det bemærkes ud 

fra samme regnskab, at selskabet både var insolvent, illikvidt samt havde realiseret et stort 

underskud, og dette dokumenterer i sig selv, at selskabet ikke kunne siges at være i stand til 

at betale gælden til selskab E ApS. I kraft af dette havde det på vurderingstidspunktet været 

relevant at udføre en værdisætning vedrørende kravet fra F ApS, hvilket ville have medført, 

at opgørelsen af anparterne i E ApS’ værdi var blevet foretaget på korrekt vis. Dette er ikke 

blevet foretaget, og konsekvensen heraf er, at den økonomiske tilstand i koncernen virker til 

at være ”bedre” over for omgivelserne, i forhold til hvad der i realiteten er tilfældet.  

 

8.3.3 Den indklagede revisors svar på klagen 

Den indklagede revisor har som svar på klagen principalt påstået, at sagen skal afvises, da 

den åbenlyst set er grundløs anført, og der kræves samtidig subsidiær frifindelse. Som støtte 

for den indklagede revisors påstand om, at sagen skal afvises, henleder revisor først og 
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fremmest opmærksomheden på, at de pågældende indsigelser først er opstået 2,5 år efter, at 

den seneste årsrapport blev påtegnet. De nye ejere af selskabet E ApS har i mere end 1,5 år 

haft ejerskab i selskabet, hvor det i den forbindelse på et langt tidligere tidspunkt har være 

muligt at færdiggøre deres undersøgelser vedrørende koncernen.  

 

I forbindelse med klagepunkt 1 har den indklagede revisor anført, at der var en periode på 

omkring 6 måneder, hvor han i særligt stort omfang hjalp til med regnskabsmæssig bistand 

til selskab E ApS, da koncernen på daværende tidspunkt befandt sig i en rivende udvikling, 

hvor den i relation hertil havde stort behov for bistand samt rådgivning på højere niveau i 

økonomifunktionen. Den indklagede revisor kom på det pågældende tidspunkt meget i 

virksomheden, hvilket betød, at de andre medarbejdere ved en fejl muligvis kunne anse den 

indklagede revisor som værende fast tilknyttet til virksomheden. Der blev i den forbindelse 

somme tider joket med, at den indklagede revisor var CFO, hvorfor denne ordlyd dermed 

var opstået uden at have bund i virkeligheden.  

 

Som det via en e-mail fra d. 11 august 2011 fremgår, afviste den indklagede revisor, at et 

visitkort med hans navn skulle udstedes, idet han netop ikke var i ansættelse i selskabet og 

ej heller havde til hensigt at være det. Af ordet ”CFO” blev anvendt af den indklagede revisor 

i relation til en drøftelse med en intern medarbejder med henblik på i bedre grad af kunne 

forklare, hvilke ydelser den indklagede revisor havde foretaget i selskabet, medfører ikke, at 

den indklagede revisor kunne siges at være ansat.  

 

I forbindelse med de rettigheder til at kunne foretage disponeringer igennem selskabets 

bankkonti (prokuraadgang), så kan den indklagede revisor ikke huske, at rettighederne skulle 

have været brugt af ham. Det er blevet fremlagt dokumenter, der viser, at den indklagede 

revisor ikke foretaget oprettelser af betalinger igennem selskabets konti. At den indklagede 

revisor muligvis har udtrukket et bankkontoudtog i kraft af en prokuraadgang, som den 

indklagede revisor har fået tildelt fra klienten kan ikke siges at resultere i, at den indklagede 

revisor er ansat hos virksomheden.  

 

I relation til den indklagede revisors deltagelse i virksomhedens møder, så blev den 

indklagede revisor blot indbudt til disse møder med henblik på at være i stand til at orientere 

om, i hvor slemt et omfang det stod til med virksomhedens økonomi, hvor revisor i den 
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forbindelse havde mulighed for at komme med besparelsesforslag samt forslag til ekstra 

indtægtsmuligheder. Dette kan absolut siges at høre under revisors assistanceområde. 

 

Som svar på klagepunkt 2 og 9 har den indklagede revisor anført, at kontoen for 

mellemværendet i regnskabsåret 2007 var i hovedaktionærens favør fra d. 1 januar til d. 30 

november. Fra d. 1 december til d. 31 december 2007 var kontoen for mellemværendet i 

selskabets favør med 204.466,8 kr. Årsag til, at den indklagede revisor ikke havde fremhævet 

dette som værende et ulovligt aktionærlån var, at posteringer i selskabets bogføring på samlet 

set 538.980,92 kr. manglede at blive posteret, hvor størstedelen af disse posteringer angik 

perioden inden d. 30 november 2007. Der var tale om efterposteringer, som den indklagede 

revisor i samarbejde med økonomifunktionen samt ledelsen udarbejdede i et afslutningsark, 

hvilket derefter medgik i selskabets bogføring i form af en samlet postering med teksten 

”Efterpost 2007” d. 31 december 2007. Dette medvirkede til, at saldoen på mellemværendet 

endnu engang blev i hovedaktionærens favør.  

 

I forbindelse med regnskabsåret 2008 havde den indklagede revisor foretaget en supplerende 

oplysning i regnskabet vedrørende det ulovlige aktionærlån. 

 

For regnskabsåret 2009 bemærkede den indklagede revisor, at lån til hovedaktionæren var 

blevet ydet. Den indklagede revisor var klar over, at der var krav til, at dette skulle oplyses, 

og revisor anerkender dette via en beklagelse af fejlen. Den indklagede revisor understregede 

imidlertid, at det ikke kunne siges at være relevant for klager, idet overtagelsen først fandt 

sted d. 1 juni 2011, hvilket betyder, at 2010-årsrapporten i højere grad var relevant at rette 

fokus på. Derfor ansås anklagen som værende ren og skær chikane.  

 

Angående klagepunkt 3 nævnte den indklagede revisor, at der ikke i relation til aktiverne i 

selskabet F ApS’ overdragelse er blevet udført nogen form for erklæringsarbejde. Dette 

klagepunkt må Revisornævnet dermed se bort fra, siden det ikke har noget at gøre med 

selskabets revisor, men udelukkende er en beslutning fra ledelsens side. Det må imidlertid 

blive bemærket, at det på daværende tidspunkt var den indklagede revisors såvel som 

ledelsens vurdering, at selskabet F ApS kunne anses som værende levedygtigt i fremtiden, 

hvilket tillige kan verificeres af, at selskabet i bedste velgående stadig eksisterer. Der kan af 
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denne årsag ikke ses et grundlag for, at der skulle være blevet foretaget en nedskrivning af 

mellemværendet. 

 

I forbindelse med klagepunkt 4 samt 6 har den indklagede revisor bestridet, at stikprøvevis 

revision ikke skulle være foretaget. Den indklagede revisor forklarer derudover, at han har 

brugt revisionsprogrammet ”Revimentor” relateret til revisionens udførsel, hvor 

programmets værktøjer i den forbindelse er blevet fulgt.  

 

Den indklagede revisor er derudover uforstående over for det faktum, at det nedskrevne 

beløb på samlet 409.737,51 kr., som vedrører indretning af de lejede lokaler i selskabet F 

ApS ikke skulle relatere sig til formål, der hører under selskabets drift. Dette ses blandt andet 

i lyset af, at den indklagede revisor selv har været ude og iagttage indretning af en 

dametøjsbutik, en børnetøjsbutik og en systue. Anlægskartoteket, som klageren har fremlagt, 

er endvidere ikke korrekt, og klager har desuden ikke vist, hvilke af de i anlægskartoteket 

fremgående beløb, der ikke skulle vedrøre de pågældende forretningsfaciliteter, og som 

derved ikke kan siges at indgå som en del af virksomhedens drift.  

 

Den indklagede revisor har ydermere slet ikke udført erklæringsarbejde relateret til 

aktivernes overdragelse fra det ene selskab til det andet, hvilket betyder, at dette led i klagen 

helt skal afvises. 

 

Den indklagede revisor har i forbindelse med klagepunkt 5 blandt andet fremhævet, at 

ledelsen aflagde årsrapporten inklusiv forslag til resultatdisponering (herunder forslag 

angående udbytte til ejerne). De beslutninger, der bliver truffet under en generalforsamling, 

hører ikke under revisors ansvarsområde.  

 

Angående klagepunkt 7 samt 8 har den indklagede revisor kommenteret, at der lige omkring 

årsskiftet fra 2010 til 2011 havde været dialog mellem den daværende hovedaktionær M 

samt bestyrelsen (som benævnes SS og TT) og den til koncernen tilknyttede advokat (som 

benævnes UU) vedrørende, hvordan hovedaktionærens lønpakke skulle sættes sammen 

henholdsvis i pension, fri bolig, fri bil samt løn. Denne dialog tog den indklagede revisor del 

i, og dette mener indklagede absolut hører inden for revisors rådgivningsfelt, hvor der i den 

forbindelse også blev foretaget fakturering til revisor vedrørende dette d. 4 januar 2011. Den 
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indklagede revisor beskriver det som indlysende, at denne dialog, hvor så ansvarsfulde 

personer var til stede (selskabets ledelse, advokat og revisor) slet ikke kunne bliver diskuteret 

forhold vedrørende ”sorte penge”, som klager nævner. Dette kan umuligt ske i en bestyrelse 

samt en ledelse med en så professionel tilgang til hvervet.  

 

Den indklagede revisor forklarer endvidere, at han ikke har foretaget udarbejdelse af et 

privatbudget for hovedaktionæren. De af klager fremførte budgetbilag indeholder ikke en 

benævnelse af, hvem budgetterne er blevet udarbejdet af, og disse budgetter kan 

efterfølgende inden den endelige fremlæggelse heraf være blevet ændret mange gange. 

Derudover udtrykker et budget ikke nødvendigvis noget, som med sikkerhed er sket 

efterfølgende.  

 

I relation til klagepunkt 10 har den indklagede revisor forklaret, at han ikke havde haft et 

forhold til hovedaktionæren M udover at fungere som revisor for selskabet i perioden op til 

overdragelsesaftalen, som havde virkning d. 1 juni 2011. Den af klager nævnte ”Closing 

dinner” blev afholdt d. 18 juni 2011, hvor ingen af parterne, som var impliceret i sagen, 

havde ret til at kunne mene noget vedrørende den indklagede revisors privatliv. Selskabets 

daværende advokat kan ligeledes selv bevidne, at intet andet skete, end at den indklagede 

revisor steg ud af taxaen på den af klager nævnte adresse, da advokaten befandt sig i den 

samme taxa. Den resterende forklaring fra klager må blot være klagers fantasi, som råder.  

 

Derudover anfører den indklagede revisor, at det ikke er sandt, at klager har observeret den 

indklagede revisor og hovedaktionær M komme gående hånd i hånd. Idet den indklagede 

revisor og dennes mor desuden ikke havde et andet sted at fejre juleaften, var det kun 

naturligt, at de blev inviteret til jul hos M, hvor M’s nabo i øvrigt ligeledes var til stede. 

 

Den indklagede revisor har i forbindelse med klagepunkt 11 blandt andet anført, at selskabet 

D A/S skal ses som værende et holdingselskab, som blev rykket ind imellem 

hovedaktionæren i selskabet (O ApS og førhen A Holding ApS) samt de pågældende 

driftsselskaber, som var ejet med 100%. Uagtet vurderingen vil værdien set fra 

hovedaktionærens synsvinkel være nøjagtig den samme før omdannelsen og efter 

omdannelsen. Vurderingen udtrykker kun, at handelsværdien vedrørende de indskudte 

aktiver mindst lød på 5.262.708 kr. Denne vurdering beror på virksomhedens regnskaber, 
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budgetter samt den indklagede revisors øvrige kendskab til virksomheden. En 

vurderingsberetning vil aldrig kunne blive en eksakt videnskab, idet handelsprisen kun bliver 

kendt den dag, hvor virksomheden rent faktisk blev solgt til køberen.  

 

8.3.4 Revisornævnets afgørelse 

I forbindelse med den endelige afgørelse af den ovenfor beskrevne sag, henleder 

Revisornævnet opmærksomheden på Revisorlovens § 43, stk. 6.  

 

Som det også blev beskrevet i dette kandidatspeciales teoriafsnit, skal den, som måtte have 

et ønske om at klage vedrørende en revisors arbejde, jævnfør Revisorlovens § 43 stk. 6, have 

en konkret samt individuel interesse i det pågældende forhold for at have muligheden for at 

indklage revisor. Efter Revisornævnets praksis, som igennem de seneste 10 år er blevet 

belyst tidligere i indeværende analyse, er det derudover en betingelse for den 

klageberettigede, at vedkommendes retlige interesse stadig gør sig gældende i forbindelse 

med indgivelsen af klagen til nævnet. 

 

Når der henses til, at de pågældende selskaber, som står anført til at være klagere, i al fald 

ikke efter d. 12 januar 2012 kan siges at have handlet i tillid til den indklagede revisors 

erklæringer, da alle årsrapporterne, som er omfattet i klagen, er blevet godkendt af den på 

daværende tidspunkt siddende bestyrelse samt direktion, har klager dermed ikke længere 

”retlig interesse” relateret til klagen. Klager havde heller ikke ”retlig interesse” i klagen i 

forbindelse med indgivelsen af klagen d. 26 september 2012.  

 

Revisornævnet har derved samtidig argumenteret for, at klagen ikke på udtrykkelig vis er 

blevet indgivet af de reelle personer, som står bag de på tidspunktet for klagen eksisterende 

selskaber, og som følge heraf har Revisornævnet ikke foretaget vurdering af, hvorvidt disse 

personer eventuelt måtte have en ”retlig interesse” i forbindelse med at få en klage behandlet 

i Revisornævnet. På baggrund af dette afviser Revisornævnet samtlige 11 af klagerens 

anførte klagepunkter. 
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8.3.5 Analyse af afgørelsen [D] nr. 81/2012    

Den empiriske beskrivelse af denne sag er nu foretaget, og der kan fortsættes til analysen af 

sagen. Til at begynde med er nedenstående figur opstillet, som kan hjælpe med at give et 

overordnet overblik over sagens forløb: 

 

Figur 11 

 

I Revisornævnets kendelse af d. 4 december 2014 (sags nr. 81/2012) er det derudover 

interessant, at nævnet begynder med at beskrive, at revisor B har tre tidligere 

disciplinærstraffe: 

- Revisor B havde som fratrædende revisor undladt at svare på den tiltrædende 

revisors henvendelser. 

- Revisor B udviste mangelfuld og genstridig adfærd i forbindelse med spørgsmål 

vedrørende besiddelse af regnskabsdokumentation (10.000 kr. i bøde). 

- Revisor B afgav erklæringer uden samtidig at være uafhængig og undlod en 

supplerende oplysning vedrørende værdiansættelse (100.000 kr. i bøde). 

 

På den ene side kan det undre, at der i Kendelsen af d. 4 december 2014 (sags nr. 81/2012) 

er behov for at nævne revisor B’s tidligere disciplinære domme, som dermed kan medføre, 

at Revisornævnet bliver ”biased”, og har en forudindtaget holdning til revisoren, inden 

behandlingen af den pågældende sag begynder. På den anden side har denne information om 

revisoren også sin relevans, da det i figur 2 i dette kandidatspeciales teoriafsnit blev 

beskrevet, hvordan revisor betinget eller ubetinget kan få frakendt sin godkendelse, hvis 

denne har ”gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse ved udøvelsen af sin 

virksomhed” (Füchsel et. al., 2017). Dermed kan der argumenteres for, at revisor B’s 

tidligere disciplinærstraffe er vigtig information for Revisornævnet i forbindelse dets 

vurdering om, hvorvidt revisor eventuelt skal have frakendt sin godkendelse som revisor. 
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Efterfølgende bliver der i Kendelsen af d. 4 december 2014 anført en række forskellige 

klagepunkter mod revisor, som er meget alvorlige set i forhold til den i dette kandidatspeciale 

beskrevne teori vedrørende revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, jævnfør 

Füchsel et. al. (2017). Et alvorligt faktum er eksempelvis, at revisor reelt set har ageret som 

CFO for den samme koncern, som han reviderede ved blandt andet at have haft bruger ID til 

selskabets onlinebank samt ved i personalesager og i breve at have tegnet koncernen udadtil. 

Dette strider klart mod Füchsel et. al.,’s (2017) forklaring om, at formålet i forbindelse med 

indførslen af begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” blandt andet var at understrege 

kravet til revisors uafhængighed. Derudover opdagede de nye ejere af koncernen i 2011, at 

revisor B havde et nært personligt forhold til hovedaktionæren M. Hvis klager rent faktisk 

har ret i disse påstande mod revisor, er der således tale om klare brud på de 

uafhængighedskrav, der er til revisor.  

 

Et andet alvorligt forhold i klagepunkterne mod revisor B var, at han ikke havde afgivet en 

supplerende oplysning om aktionærlån i revisionspåtegningerne i henholdsvis 2007 samt 

2009, og derudover havde revisor tilsyneladende ikke gjort noget ved, at flere af koncernens 

selskaber har afholdt udgifter af privatøkonomisk karakter for hovedaktionæren (forbedring 

af privatbolig, tøj mv.). Dette indikerer, at revisor ikke udviste den fornødne ”professionelle 

skepsis”, og i den forbindelse kan der argumenteres for, at revisor har tilsidesat ”god 

revisorskik” (Füchsel et. al., 2017) ved udførslen af revisors opgaver. 

 

Det interessante i denne sag er, at sagen efterfølgende bliver behandlet i Revisornævnet, men 

alle klagepunkterne blev herefter afvist med begrundelsen, at Revisornævnet ikke vurderer, 

at klager ikke har ”retlig interesse” i sagen. Det var selskaberne i koncernen, som stod til at 

være klager i 2012, men koncernens tidligere direktioner og bestyrelser havde før 2012 

godkendt årsregnskaberne, og i øvrigt var det slet ikke dem, der indklagede revisor. 

Revisornævnet vurderer i den forbindelse ikke, at selskaberne i 2012 må kunne siges ”i tillid 

at have handlet til erklæringerne”, og Revisornævnet mener af denne grund ikke, at klager 

stadig kan siges at have ”retlig interesse”. Med andre ord lever klager ikke op til Kochs 

(2001) krav om ”aktualitet”, der skal være til stede før klageren har tilstrækkelig 

klagebeføjelse til at kunne indbringe revisor for Revisornævnet.  
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Fra klagerens side må det være en smule besynderligt, at Revisornævnet bruger så lang tid 

på at behandle denne sag, (den skriftlige kendelse fra Revisornævnet er relativt lang og 

afdækker på detaljeret vis sagens forløb over alle årene), hvis sagen alligevel skal afvises 

grundet manglende retlig interesse fra klagers side. Et oplagt spørgsmål synes at være, 

hvorvidt Revisornævnet ikke blot på forhånd skulle have afvist klagen. Alternativt kunne det 

ligeledes have været en mulighed, hvis Revisornævnet ”up front” havde foretaget rådgivning 

vedrørende, hvem der ville være berettiget til at kunne klage i sagen. Dette var tilsyneladende 

ikke en del af Revisornævnets opgave, men tilbage er der stadig en række spørgsmål, der 

står åbne. Herunder kan det undre, hvorfor ingen tog sagen op igen samt gjorde noget, nu 

hvor den er blevet belyst? Der er tale om en revisor, der, såfremt klageren har ret, åbenlyst 

har begået overtrædelser af revisorbranchens normer, men som alligevel går fri som følge af 

formaliteten ”retlig interesse” i Revisorloven.  

 

Dette vurderes at være problematisk set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, såfremt 

klager har ret i sine påstande. Det kan i den forbindelse argumenteres for, at det må være i 

samfundets interesse, at revisorer bliver sanktioneret på passende vis, hvis de ikke har levet 

op til rollen som ”samfundets tillidsrepræsentant”, og dette må således være relevant uagtet 

klagerens rolle i de pågældende sager. Kravet om ”retlig interesse” kan dermed resultere i, 

at almindelige samfundsborgere, journalister samt andre, der muligvis har opdaget 

uregelmæssigheder uden samtidig direkte at være part i de pågældende sager, bliver afskåret 

fra at klage over revisor. Set fra samfundets synsvinkel er dette problematisk, og der kan 

også stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det hænger sammen med, at revisor ifølge 

Revisorloven har rollen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. 

 

Derudover kan det som følge af denne sag læres, at Revisornævnets hensigt er at fungere 

som en domstolslignende instans. Revisornævnet går ikke ind og foretager efterforskning af 

de indberettede sager. Derudover kan det læres, at Revisornævnet i forbindelse med 

klageprocessen ikke giver vejledning til sagens parter. Dette nævnte Henrik Bitsch tillige i 

forbindelse med interviewet: 

 

”,… det er helt klart ikke vores rolle at foretage efterforskning, og det er også det vi har 

skrevet mange gange. Vi har en bestemt formulering vi bruger, men altså hvis en klager 

sender os en spand bilag og siger ”find selv ud af resten”, så siger vi, at det kan vi altså 
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ikke. Det er populært sagt, men vi har efterhånden fået budskabet ud, men da jeg startede i 

nævnet for en halv snes i år siden, der var der altså nogen – også ret kvalificerede klagere 

– der kunne finde på at sende nogle bilag og så sige, at i bedes tage stilling til, om ”god 

revisorskik” er overholdt. Her sagde vi så bare, at vi driver ikke responderende virksomhed. 

Det er fordi, at nogle gange kan man forveksle os med FSR’s responsumudvalg, og her siger 

vi så bare, at det kan man ikke. Man er nødt til at komme med en specifik klage, fordi ellers 

bliver vores upartiskhed jo på en eller anden måde kompromitteret, og det har vi jo også 

skrevet mange gange. Her ville revisoren så opleve os som anklager, og det er jo ikke 

meningen” (Bilag 1, s. 88). 

 

Kravet vedrørende ”retlig interesse” er med til at give retssikkerhed, men det kan samtidig 

skabe situationer som den ovenfor gennemgåede sag, hvor offentligheden kan have 

vanskeligt ved at forstå, at den indklagede revisor kan gå fri på grund af ”juridiske fodfejl”. 

Der kan i den forbindelse argumenteres for, at dette kan have en dårlig signaleffekt over for 

offentligheden især set i lyset af, at revisor som nævnt ovenfor er ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”.  

 

I forbindelse med den ovenfor gennemgåede sag bør det nævnes, at Erhvervsstyrelsen 

principielt ville have haft mulighed for at ”samle sagen op” samt udført en undersøgelse 

heraf, jævnfør Revisorlovens § 37. Heri fremgår det, at Erhvervsstyrelsen altid har ret til at 

kunne indbringe en sag hos Revisornævnet (udover Erhvervsstyrelsen, kan Finanstilsynet, 

anklagemyndigheden, Skatteministeriet samt FSR altid indbringe en sag hos Revisornævnet, 

jævnfør § 37 i Revisorloven). I den relation kan det undre offentligheden, at denne sag ikke 

blev samlet op af nogen af de pågældende instanser. Henrik Bitsch forklarede ligeledes de 

ovenfor nævnte instansers mulighed for at klage til nævnet i forbindelse med interviewet: 

 

”… den mere generelle interesse, som offentligheden selvfølgelig har, altså at der revideres 

ordentligt, den kan jo varetages af i alt fem statslige myndigheder, hvis man kan sige det 

sådan – altså af SKAT, af Erhvervsstyrelsen, af SØIK, af Finanstilsynet og så også af deres 

egen forening FSR. Derfor vil jeg jo nok sige, at som udgangspunkt hvis disse myndigheder 

varetager deres hverv korrekt, så er der jo en ret god adgang til, at offentlighedens interesser 

kan blive varetaget. Så kan vi jo altid begynde at diskutere, om Skat burde klage over nogle 

flere revisorer, men det er jo en helt anden diskussion. Jeg synes jo nok, at mulighederne er 



Navn: Victor Krener Gjelstrup 

Studie nr.: 102703 
  

 

69 

til stede, fordi Erhvervsstyrelsen kigger jo – det er jo klart dem, der indgiver flest klager – 

de kigger jo på det regnskabsmæssige, og Skat kan så skride ind, hvis de synes, at revisor 

har været lidt for smart, havde jeg nær sagt med skattetænkningen. Og Finanstilsynet vil jo 

nok særligt kigge på de børsnoterede virksomheder, altså PIE virksomheder og hvad der 

ellers er. Så har vi jo så endelig FSR, som også kan agere klager, ligesom det jo også gælder 

på advokaternes område – her kan Advokatrådet jo også rejse en klage ved Advokatnævnet, 

hvis de synes, at advokaten skejer for meget ud i forhold til, hvad han gerne må. Så egentlig 

synes jeg jo, at hvis du kigger på det lovgivningsmæssige apparat, så synes jeg, at det er 

meget godt varetaget” (Bilag 1, s. 87).  

 

Som Henrik Bitsch nævner i citatet ovenfor, er der et lovgivningsmæssigt apparat, der giver 

mulighed for at ”samle sager op” og indgive klagerne til Revisornævnet, men set ud fra 

offentlighedens perspektiv kan det imidlertid stadig undre, at sagen alligevel ikke er blevet 

taget op. I forlængelse heraf forklarede Henrik Bitsch klagers muligheder: 

 

”Ja, men der er det jo så, at man må henvende sig til de offentlige myndigheder og bede dem 

tage affære. Der kan man sige, at det er så ikke altid at de gør det, men det er jo ikke 

anderledes end hvis du f.eks. indgiver en politianmeldelse, og politiet siger ”jamen det kan 

vi jo ikke tage os af”. Så der er ingen tvivl om, at der kan være et eller andet skisma,…” 

(Bilag 1, s. 87). 

 

I dag ville en frustreret klager endvidere have haft mulighed for at foretage indberetning af 

revisor via Erhvervsstyrelsens nyoprettede ”Whistleblower-ordning”. Derefter vil det være 

Erhvervsstyrelsens vurdering, hvorvidt der skal foretages en undersøgelse/efterforskning af 

den pågældende sag, samt hvorvidt den skal indbringes for Revisornævnet. 

 

Ifølge analysen ovenfor er der tilsyneladende nogle problemer relateret til begrebet ”retlig 

interesse” set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der kan imidlertid samtidig 

argumenteres for, at begrebet ”retlig interesse” har sin berettigelse, hvilket dette 

kandidatspeciale vil komme nærmere ind på i forbindelse med gennemgangen af 

nedenstående kendelse i Revisornævnet.  
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8.4 Empirisk beskrivelse af sag nr. 56/2018  

D. 5 september 2018 blev der af en klager fremlagt en klage imod det Statsautoriserede 

Revisionsselskab C, som først blev modtaget i Ankestyrelsen. D. 3 oktober 2018 sendte 

Ankestyrelsen klagen videre til Erhvervsstyrelsen med forklaringen, at Ankestyrelsen ikke 

kunne siges at være i besiddelse af de rette kompetencer til at kunne foretage behandling af 

denne sag. Erhvervsstyrelsen anførte i den forbindelse, at de ikke skulle opfattes som en 

klageinstans, hvorfor Revisornævnet d. 13 november 2018 modtog klagen fra 

Ankestyrelsen. 

 

I relation til klagen havde klageren blandt andet anført, at han i kraft af at være borger i en 

bestemt kommune gerne ville klage over det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab C’s 

foretagne revision af den pågældende kommunes regnskab for 2017.  

 

Som baggrund for klagen har klager derudover oplyst, at der for en række år siden blev 

begyndt på en byudviklingsplan, hvor et råd i den forbindelse blev nedsat, som fik tildelt 

ansvaret for planlægningen i relation til byudviklingsplanen.  

 

Rådet fik i 1978 vedtaget en plan for området, hvor der som et af flere elementer var 

indeholdt en plan vedrørende et nyt byområde mellem to eksisterende byer. Rådet blev 

efterfølgende nedlagt, og herefter gik staten ind og tog ansvaret vedrørende 

byudviklingsprojektet, hvor staten i den forbindelse valgte at fastholde processen angående 

etableringen af området. Senere hen blev området døbt D, og i løbet af 2016 ønskede 

kommunen at udbyde endnu et udviklingsprojekt i forlængelse af det igangværende projekt. 

Som følge af udbuddet valgte kommunen at foretage overdragelse af arbejdet med D, E og 

F’s etablering, og i forbindelse med et byrådsmøde i 2017 opnåede kommunens borgmester 

bemyndigelse til at kunne afslutte forhandlingen, hvor man relateret hertil skulle holde sig 

indenfor et budget, som for årene 2017-2025 indeholdt omkostninger på 432,6 mio. kr. samt 

indtægter på 415,9 mio. kr. Kommunen ville som led i dette projekt få en merudgift på 

omkring 118 mio. kr. Efterfølgende indgik parterne en aftale om, at projektet skulle standses. 

Projekt D havde op til slutningen af 2017 kostet kommunen omkring 387 mio. kr., alt imens 

indtægterne op til samme tidspunkt lød på 36 mio. kr. I forbindelse med de indgående aftalers 

ophævelse var der tale om en meromkostning på mellem 50 mio. kr. og 100 mio. kr. for 

kommunen.  
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Den indsendte klage bliver af klageren begrundet med, at revisionsrapporterne bliver fundet 

særdeles mangelfulde relateret til projekt D, der størrelsesmæssigt var det største projekt, 

som kommunen i 2017 arbejdede med. Klager nævnte blandt andet, at der manglede en 

kommentar fra revisoren til samt en gennemgang af en række dispositioner, som kommunen 

har udført i 2017 i forbindelse med det omtalte udviklingsprojekt: 

- Aftale om, at E skal modtage betaling på 5,5 mio. kr. vedrørende delvis dækning af 

tilbudsomkostninger, herunder dels hvorvidt E havde en positiv dokumenteret 

opfyldelsesinteresse, samt hvorvidt kravet vedrørende dækning af 

tilbudsomkostninger ikke var faldet bort i relation til indgåelsen af den bindende, 

men samtidig betingede tildelingsaftale, i hvilken det var aftalt, at det var muligt for 

hver part at tilbagetræde fra tildelingsaftalen, i fald parterne ikke kunne nå til enighed 

vedrørende en konsolidering af aftalekomplekset, som var tilfredsstillende for begge 

parter. 

- Udbuddet angående D’s udbygning i sin helhed, herunder især med fokus på 

indgåelsen af den bindende samt betingede tildelingsaftale, som blev indgået i 2017. 

- Dokumentationen vedrørende de betydelige honorarer til konsulenter, som blev 

udbetalt til den økonomiske rådgiver H samt advokatfirmaet G. 

- Hvorvidt forretningsgangene i relation til projekts styring var blevet tilrettelagt på 

forsvarlig vis, herunder den tekniske direktørs, kommunaldirektørens og 

borgmesterens ansvar i forbindelse med dette. 

- Om udførslen af udvalgenes samt byrådets trufne beslutninger på økonomisk vis er 

blevet varetaget på en måde, der kan siges at være hensigtsmæssig, når forvaltningen 

ikke i tilstrækkeligt omfang fik sat sig ind i aftalekomplekset, før det blev 

underskrevet.  

 

Klager har derudover fremhævet, at denne vurderer det som værende utilstrækkeligt og 

ufyldestgørende, at revisor kun nævner projekt D én enkelt gang i revisionsberetningen nr. 

x på s. 359 i forbindelse med regnskabsåret 2017. 

 

Ydermere har klageren oplyst, at borgmesteren er blevet politianmeldt for at begå 

ulovligheder i relation til projekt D’s forløb, herunder at den af borgmesteren underskrevne 

kontrakt var ulovlig, idet den resulterede i omkostninger for 100 mio. kr. mere i forhold til, 
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hvad der var bevilget. Der burde være medtaget en bemærkning fra revisors side herom i 

den aflagte revisionsrapport, og de økonomiske oplysninger burde enten være blevet 

korrigeret eller bekræftet.  

 

Endvidere anfører klageren, at det er hans opfattelse, at den indklagede revisor ikke kunne 

siges at have levet op til kravene vedrørende gennemførelse af en revision, der var ”juridisk-

kritisk”, hvor det undersøges, hvorvidt de foretagne dispositioner har stemt overens med 

relevante bestemmelser, love, forskrifter, indgåede aftaler samt yderligere sædvanlig 

praksis. Derudover er det ikke klagers opfattelse, at der på ”juridisk-kritisk” vis er udført 

revision vedrørende kontraktstyringen i kommunen med leverandører med fokus på, 

hvorvidt de indgåede kontrakter på hensigtsmæssig vis er blevet administreret samt styret. 

Desuden er det ikke opfattelsen fra klagerens side, at der er blevet foretaget en vurdering af, 

hvorvidt de forretningsgange, som blev etableret var passende/mangelfulde, og ydermere 

stiller klageren spørgsmålstegn ved, om udvalgenes samt byrådets beslutninger på 

økonomisk hensigtsmæssig vis er blevet varetaget.     

 

Klageren nævner derudover, at en omhyggelig samt rettidig revision af kommunens 

forretningsgange mv. før eller umiddelbart efter kontraktens indgåelse d. 23 juni 2017 

formentlig kunne have reduceret eller helt forhindret det økonomisk tab, som den 

pågældende kommune – og derved samtidig klager, der er skatteborger i kommunen – har 

måttet tage.  

 
8.4.1 Revisornævnets afgørelse 

Af de af klager fremsendte dokumenter, fremgår det, at den indklagede revisor d. 20 februar 

2018 afgav erklæring (i revisionsberetning nr. 14) angående løbende revision for den 

pågældende kommune for 2017. Den indklagede revisor har derudover d. 7 juni 2018 givet 

en erklæring (i revisionsberetning nr. 15) angående 2017-årsregnskabet for kommunen. 

 

Af Revisorlovens § 43 stk. 6 fremgår det, at Revisornævnet kan afvise at behandle en klage, 

i hvilken klager ikke har ”retlig interesse”. Det påhviler Revisornævnet at undersøge, 

hvorvidt klager har ”retlig interesse” i sagen, og på trods af, at der i loven står ordet ”kan”, 

skal en klage afvises, hvis klageren ikke har tilstrækkelig ”retlig interesse”. Dette stemmer 

overens med Revisornævnets praksis samt den juridiske litteratur, der er inden for området. 
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I sagen oplyste klager selv, at han i kraft af at være borger i en bestemt kommune har valgt 

at klage over kommunens revisor vedrørende dennes erklæringsafgivelse om den løbende 

revision samt revisionen af 2017-årsregnskabet for kommunen (revisionsberetning 14 og 

revisionsberetning nr. 15). Idet klager ikke er revisors klient, må det herefter være afgørende, 

hvorvidt klager personligt blev påvirket af forholdet, der indgives klage over, på en måde, 

at klager kunne siges at besidde den fornødne ”retlige interesse” i at få klagen over revisoren 

for kommunen behandlet. Revisornævnet fandt i den forbindelse ikke, at klageren i dennes 

klageskrivelser samt ved det i sagen øvrigt fremlagte i tilstrækkelig grad har dokumenteret, 

at denne personligt blev berørt af forholdet, der blev klaget over, og dermed opnåede den 

fornødne ”retlige interesse”. Det faktum, at klageren bor i den pågældende kommune og som 

følge heraf betaler skat i kommunen (og dermed som skatteborger muligvis kunne komme 

til at skulle betale mere i kommuneskat) er ikke i tilstrækkelig grad konkret. Det kan heller 

ikke siges, at klager personligt havde handlet i tillid til erklæringerne og af denne grund 

personligt blev påvirket af forholdet, som klagen angik. På baggrund af dette afviste 

Revisornævnet den indsendte klage fra borgeren i kommune. 

 

8.4.2 Analyse af afgørelsen [D] nr. 81/2012 

Det interessante ved denne sag er, at der er tale om en klager, der blot i kraft af at være borger 

i en kommune ønsker at indgive klage over revisor. Dette er yderst interessant set i forhold 

til fortolkningen af begrebet ”retlig interesse”, og i den forbindelse hvem i samfundet, der 

har mulighed for at indgive en klage. Hvis denne klager med andre ord havde fået 

indbringelsesret fra Revisornævnet blot i kraft af at være borger (og dermed skatteyder) i en 

kommune, ville det dermed have haft stor betydning for de rammer, der ifølge retspraksis i 

Revisornævnet historisk set har været vedrørende klageres muligheder for at indgive en 

klage.  

 

Som den empiriske beskrivelse af sagen ovenfor viser, valgte Revisornævnet imidlertid at 

afvise klagen som følge af manglende ”retlig interesse”. I den forbindelse kan 

opmærksomheden henledes på et citat fra Henrik Bitsch vedrørende de årsager der er til, at 

begrebet ”retlig interesse” eksisterer:  
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”,… men for det første vil man jo helt grundlæggende sige, at sådan et organ skal selvfølgelig 

beskæftige sig med noget, som er væsentligt. Altså der kunne jo være nogen der ønsker at 

indgive chikanøse klager osv., og det kan jo være en del af årsagen, og det gælder jo hele 

vejen rundt med alle mulige klagenævn og domstole. En eller anden ”retlig interesse” skal 

man jo have. Juridisk set er det jo sådan et grundprincip” (Bilag 1, s. 89). 

 

I citatet ovenfor henleder Henrik Bitsch opmærksomheden på, at begrebet ”retlig interesse” 

ikke blot finder anvendelse i relation til klager i Revisornævnet, men at det derimod er et 

begreb, der følger af ”almindelige retsplejeprincipper”. Begrebet ”retlig interesse” er med 

andre ord noget, der anvendes på tværs af de domstolslignende instanser, og Henrik Bitsch 

opsummerer meget rammende det grundlæggende krav, der generelt er til en klager: 

 
”Grundlæggende er det jo bare noget, som lovgiver har besluttet. Enhver der vil rejse en 

klage eller et tvistmål må på en eller anden måde må underbygge, at han eller hun er berørt 

af det, der klages over” (Bilag 1, s. 89).  

 

Selvom klager i Sags nr. 81/2012 argumenterer for, at han i kraft af at være borger i 

kommunen er påvirket af det, der klages over, vurderer Revisornævnet ikke, at denne klager 

har en særlig ”retlig interesse” set i forhold til alle andre samfundsborgere. Med andre ord 

opfyldes Kochs (2001) søgsmålskrav ”Konkrethed” ikke i denne sag, og følgende figur kan 

hjælpe til at illustrere dette: 

 

                

Figur 12 

 

Hvis Revisornævnet havde vurderet, at klagen fra denne borger opfyldte søgsmålskravet om 

”Konkrethed” ville det principielt have betydet, at enhver samfundsborger blot i kraft af at 

Revisornævnets vurdering af, hvorvidt 
borgeren i kommunen havde "retlig 

interesse".

Aktualitet ✓ Konkrethed  ÷
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være skatteborger dermed ville opnå ”retlig interesse”. Juridisk set tilkommer begrebet 

”retlig interesse” imidlertid ikke alle samfundsborgere, og man er således nødt til at kunne 

kvalificere, at man har en særlig interesse set i forhold til enhver øvrig samfundsborger. I sin 

argumentation henviser klageren i Sags nr. 81/2012 blot til at være ”borger i kommunen”, 

og selvom han dermed betaler skat i kommunen, bliver han ikke mere berørt af det forhold, 

der klages over sammenlignet med alle de øvrige skatteborgere i samme kommune.  

 

I forbindelse med interviewet med formanden for Revisornævnet Henrik Bitsch drejede 

samtalen sig derudover ind på et yderst interessant forhold, da denne sag blev drøftet. I kraft 

af at være borger i kommunen havde klager ikke tilstrækkelig ”retlig interesse” ifølge 

Revisornævnet, men Henrik Bitsch påpegede et interessant skisma i denne relation:  

 

”… men altså det er måske en lille smule interessant, hvis man afviser, at en borger i 

kommunen har retlig interesse. Man har jo f.eks. i en helt anden sammenhæng sagt, at du 

kan godt anlægge sag mod staten, hvis du er utilfreds med nogle af EU-traktaterne. Her 

siger man altså, at der har du så som almindelig borger blandt de 5,8 mio. eller hvor mange 

der er her i landet – her har du altså retlig interesse. Så det er da lidt interessant det med 

kommunen vil jeg sige, fordi jeg går ud fra, at vedkommende har sagt ”jeg er skatteborger” 

” (Bilag 1, s. 88). 

 

Som Henrik Bitsch nævner ovenfor, var klagerens argumentation for klagens indgivelse 

netop, at han var skatteborger, og set i lyset af dette, er det et meget interessant citat, da det 

indikerer, at Revisornævnets fortolkning af begrebet ”retlig interesse” ser ud til at være en 

smule anderledes set i forhold til, hvordan begrebet fortolkes, hvis man som dansk 

statsborger er utilfreds med nogle af EU-traktaterne. Hvis dette er tilfældet, har enhver dansk 

statsborger jævnfør Henrik Bitschs kommentar ovenfor mulighed for at indgive en klage, 

hvilket leder tankerne hen på Kochs (2001) teori om Actio popularis, som kan siges at 

repræsentere den absolutte modsætning til kravet vedrørende ”retlig interesse”. Som nævnt 

i teoriafsnittet kan begrebet Actio Popularis oversættes til ”folkets klage” eller 

”populærklage”, og begrebet kan anvendes i relation til den situation, i hvilken alle og enhver 

blot som følge af deres medborgerskab har mulighed for at indbringe klage. Med andre ord 

stilles der ikke krav om, at det indbragte spørgsmål samtidig indeholder en særlig kvalificeret 

eller ”retlig interesse” fra klagerens side (Koch, 2001).  
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Set i forhold til Kochs (2001) begreb Abstrakt normalkontrol kunne borgeren i kommunen 

muligvis have fået lov til at indgive en klage, hvis denne klage ikke havde taget sit 

udgangspunkt i en konkret sag, men derimod i sit eget selvstændige hovedtema. Eksempelvis 

udtrykte borgeren i kommunen sin utilfredshed med de betydelige honorarer til konsulenter, 

som blev udbetalt til den økonomiske rådgiver H samt advokatfirmaet G. Denne utilfredshed 

er konkret i forhold til Sags nr. 81/2012, men hvis borgeren havde rejst dette spørgsmål, som 

sit eget selvstændige hovedtema jævnfør Kochs (2001) begreb Abstrakt normkontrol, kunne 

det muligvis være, at borgerens klage ikke ville blive afvist. Det kunne for eksempel lyde 

som følger: ”Er det i orden, at kommuner generelt set anvender sine ressourcer på 

betydelige honorarer til konsulenter?”. I dette spørgsmål skifter ordlyden fra at vedrøre en 

konkret sag til at vedrøre et generelt selvstændigt tema. 

 

9. Konklusion 

Dette kandidatspeciale har bestræbt sig på at undersøge følgende problemformulering: 

 

- Hvad er baggrunden for, at klager skal have retlig interesse for at kunne klage, hvordan 

kommer det til udtryk i en Revisornævns kontekst, og hvilke problemer kan der opstå 

i forbindelse med begrebet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv? 

 

Det kan på baggrund af analysen konkluderes, at begrebet ”retlig interesse” spiller en stor 

rolle hvert år i relation til klager, der modtages i Revisornævnet. Det er i den forbindelse et 

krav til klager, at der foreligger ”retlig interesse”, hvilket Henrik Bitsch også fremhæver:  

 

”En eller anden ”retlig interesse” skal man jo have. Juridisk set er det jo sådan et 

grundprincip” (Bilag 1, s. 89).  

 

Revisornævnet er et nævn med professionelle repræsentanter for revisorerne og deres 

regnskabsbrugere. Revisornævnet arbejder med erklæringsopgaver, hvilket i sig selv 

indsnævrer området for, hvornår en klager har ”retlig interesse”. 
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Efter analysen ovenfor kan det konkluderes, at der igennem de seneste 10 år kan ses nogle 

klare tendenser i, hvilke roller klagerne har i forhold til de pågældende selskaber set i relation 

til, om Revisornævnet vurderer, at sagen skal realitetsbehandles eller afvises.  

 

En klar tendens i sagerne er, at ejere har ”retlig interesse”. De kan ses som interne brugere 

af regnskabet og kan være aktionær eller anpartshaver i et selskab eller andelshaver i en 

andelsboligforening. Tendensen viser samtidig, at selv meget små ejerandele kan give ”retlig 

interesse”.  

 

En anden klar tendens i sagerne er, at de eksterne regnskabsbrugere, som Füchsel et. al., 

(2017) i sin teori definerer som værende væsentlige også typisk har ”retlig interesse” i de 

indbragte sager hos Revisornævnet. Disse eksterne regnskabsbrugere (f.eks. en leverandør, 

en bankforbindelse eller en ejer) træffer deres beslutninger på baggrund af det pågældende 

regnskaber, hvilket i den forbindelse hænger fint sammen med, at Revisornævnet samtidig 

vurderer, at disse regnskabsbrugere generelt også har ”retlig interesse” i sagerne. Henrik 

Bitsch fremhævede også et par eksempler på disse roller, der giver ”retlig interesse”, da han 

forklarede, hvor de fleste private klager kommer fra: 

 

”… de fleste private klager vi får kommer fra sådan nogle. De kommer fra banker og 

samhandelspartnere, der siger, at jamen du gav en blank påtegning, og det burde du ikke 

have gjort, fordi det var en hel masse problemer, som du som revisor burde have påpeget” 

(Bilag 1, s. 84). 

 

En tredje klar tendens fra analysen af de seneste 10 års sager er, at klagere der kun tidligere 

har haft en aktiv rolle til de pågældende selskaber, som udgangspunkt ikke længere har 

”retlig interesse”. Dette pointerede Henrik Bitsch ligeledes:  

 

”Ja, altså vi har jo den opfattelse, at hvis et selskab går konkurs, så overgår alle rettigheder 

til kurator, og det vil sige, at direktøren for eksempel som udgangspunkt ikke er 

klageberettiget mere. Så skal han i hvert fald kunne hænge det op på noget mere konkret, 

fordi han kan ikke længere handler på selskabets vegne” (Bilag 1, s. 86). 
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Endvidere kan det konkluderes, at der både kan argumenteres for, at begrebet ”retlig 

interesse” medfører fordele og ulemper set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. En af 

fordelene er blandt andet som Henrik Bitsch nævner: ”… Altså der kunne jo være nogen der 

ønsker at indgive chikanøse klager…” (Bilag 1, s. 89). At begrebet ”retlig interesse” har sin 

berettigelse kommer ligeledes til udtryk ved, at begrebet følger af de ”almindelige 

retsplejeprincipper”, og dermed gør sig gældende inden for mange andre domstolslignende 

instanser end Revisornævnet. Dette fremhæver Henrik Bitsch ligeledes: ”… og det gælder jo 

hele vejen rundt med alle mulige klagenævn og domstole. En eller anden ”retlig interesse” 

skal man jo have. Juridisk set er det jo sådan et grundprincip” (Bilag 1, s. 89).  

 

Selvom begrebet ”retlig interesse” har sin berettigelse, kan der stadig argumenteres for, at 

begrebet fører frem til en række problematiske forhold set fra offentlighedens perspektiv. 

Dette kom blandt andet til udtryk i analysen af Sags nr. 81/2012, hvor en revisor (hvis 

klageren havde ret i sin påstande) på en lang række forskellige måder havde handlet i 

uoverensstemmelse med rollen som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Sagen blev 

imidlertid afvist grundet manglende ”retlig interesse” fra klagers side, hvilket især kan undre 

offentligheden set i lyset af, at sagen blev lagt frem, og forholdende heri blev beskrevet på 

detaljeret vis. 

 

Kravet om ”retlig interesse” giver således retssikkerhed, men det kan samtidig skabe 

situationer, hvor offentligheden kan have vanskeligt ved forstå, at den indklagede revisor 

kan gå fri på baggrund af juridiske ”fodfejl”. Reglen om ”retlig interesse” skal være med til 

at forhindre ”useriøse klager”, men signaleffekten overfor offentligheden er ikke god, når 

nogle revisorer, som eksempelvis revisoren i Sags nr. 81/2012, kan gå fri. 

 

10. Perspektivering 

I forbindelse med interviewet med formanden for Revisornævnet Henrik Bitsch drejede 

samtalen sig ind på et yderst interessant forhold, da det blev drøftet, hvordan den generelle 

offentlige interesse i, at der revideres ordentligt, kan varetages af fem forskellige 

myndigheder: 

 

”…, og den mere generelle interesse, som offentligheden selvfølgelig har, altså at der 

revideres ordentligt, den kan jo varetages af i alt fem statslige myndigheder, hvis man kan 
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sige det sådan – altså af SKAT, af Erhvervsstyrelsen, af SØIK, af Finanstilsynet og så også 

af deres egen forening FSR. Derfor vil jeg jo nok sige, at som udgangspunkt, hvis disse 

myndigheder varetager deres hverv korrekt, så er der jo en ret god adgang til, at 

offentlighedens interesser kan blive varetaget. Så kan vi jo altid begynde at diskutere, om 

Skat burde klage over nogle flere revisorer, men det er jo en helt anden diskussion. Jeg synes 

jo nok, at mulighederne er til stede, fordi Erhvervsstyrelsen kigger jo – det er jo klart dem, 

der indgiver flest klager – de kigger jo på det regnskabsmæssige, og Skat kan så skride ind, 

hvis de synes, at revisor har været lidt for smart, havde jeg nær sagt med skattetænkningen. 

Og Finanstilsynet vil jo nok særligt kigge på de børsnoterede virksomheder, altså PIE 

virksomheder og hvad der ellers er. Så har vi jo så endelig FSR, som også kan agere klager, 

ligesom det jo også gælder på advokaternes område – her kan Advokatrådet jo også rejse 

en klage ved Advokatnævnet, hvis de synes, at advokaten skejer for meget ud i forhold til, 

hvad han gerne må. Så egentlig synes jeg jo, at hvis du kigger på det lovgivningsmæssige 

apparat, så synes jeg, at det er meget godt varetaget” (Bilag 1, s. 87). 

 

Som Henrik Bitsch nævner ovenfor, er der gode muligheder for, at en klage kan blive samlet 

op af de forskellige instanser nævnt i citatet ovenfor, og det har fået dette kandidatspeciales 

forfatter til at tænke mere på, hvorvidt disse instanser i højere grad skulle have fokus på at 

foretage undersøgelser af de sager, der bliver afvist grundet manglende ”retlig interesse”. 

Der kunne f.eks. argumenteres for, at Skattestyrelsen kunne få mulighed for at opkræve flere 

skatter til gavn for offentligheden, hvis de dykkede ned i de afviste sager. Selvom 

modargumentet i denne forbindelse kunne tænkes at være, at det også er et spørgsmål om 

ressourcer, så kunne man forestille sig, at de anvendte ressourcer kunne blive tjent hjem 

igen, hvis disse sager blev samlet op af de ovenfor nævnte instanser. 
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12. Bilag 1 

Nedenfor fremgår interviewet mellem dette kandidatspeciales forfatter og formanden for 

Revisornævnet Henrik Bitsch. 

 

Interviewer: Det, som min undersøgelse går ud på, er, hvordan Revisornævnet har valgt at 

fortolke begrebet ”retlig interesse”, når det har været vurderet, om en sag skulle 

realitetsbehandles eller afvises i Revisornævnet.  

Henrik Bitsch: Ja, altså jeg kan sige – altså jeg har selvfølgelig læst lidt på det inden 

interviewet, og jeg vil nok sige det sådan – altså enten er man ekstern og dvs. at så er man 

en bank, der yder et lån på basis af et årsregnskab, hvor man så senere finder ud af, at det 
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var nok ikke så godt alligevel alt sammen – eller måske en samarbejdspartner, der giver 

kredit. Det er - om man så må sige - den eksterne, og den interne er en aktionær for eksempel. 

Interviewer: Ja, jeg tænker også, at jeg her til at starte med godt kunne tænke mig at høre 

dig, hvad du tænker, at baggrunden er for, at man skal have denne her ”retlige interesse” for 

at have klagebeføjelse? 

Henrik Bitsch: Ja, altså, jeg opfatter det sådan, at det er forudsat i loven, og det er jo ikke 

noget, jeg stiller så mange spørgsmålstegn ved må jeg være ærlig og sige, fordi hvis det er 

lovens ordning, så er det jo lovens ordning. Og så er det jo min opgave – og det ligger jo i 

og med, at jeg er dommer til hverdag – så er det jo sådan set en helt normal arbejdsopgave 

for mig at skulle fortolke love. Men jeg tror da nok, at skulle man gå ind bag ved det, så 

kunne man vel også sige, at Revisornævnet arbejder med et relativt snævert felt, nemlig 

erklæringsopgaver – det har du jo selvfølgelig kigget på i § 1 stk. 2 og 3. Det har vel nok 

været lovgivers mening, at det her er ikke noget, man kan sidestille med 

Forbrugerklagenævnet, hvor en hel masse mennesker kan henvende sig. Det skal ikke lyde 

nedladende, men det er jo altså et professionelt klagenævn. Det kan du også se af 

sammensætningen. Det sidder et vist antal revisor, og så har man jo i mange andre 

sammenhænge også i andre klagenævn – så har man en række repræsentanter fra 

offentligheden i bred forstand, men her siger man, at det skal være repræsentanter for 

regnskabsbrugerne. Det vil sige, at de andre repræsentanter, der ikke er revisor, de sidder 

udpeget af nogen, som har en særlig interesse i, at årsregnskaber laves ordentligt. Det er for 

eksempel Finansrådet og Dansk Erhverv. De har lov til at udpege nogen medlemmer, så hele 

arbejdsfeltet fra starten af, er jo lagt lidt mere snævert op, og så går jeg ud fra, at lovgivers 

tanke har været, at den offentlige interesse, som du jo også er inde på i den mail, du sender 

til mig – at den må jo så blive varetaget af de ret mange offentlige myndigheder, der har lov 

til at indbringe sager. Men jeg vil lige sige lidt uddybende med det der med intern og ekstern 

– altså den eksterne er jo den, der har handlet i tillid til revisorens erklæring, og de fleste 

private klager, vi får, kommer fra sådan nogle. De kommer fra banker og 

samhandelspartnere, der siger, at, jamen du gav en blank påtegning, og det burde du ikke 

have gjort, fordi der var en hel masse problemer, som du som revisor burde have påpeget. 

Og som jeg siger er det jo banken, og det er meget ofte også konkursboer, fordi de handler 

jo meget ofte på kreditorernes vegne. Og så er det værd lige at nævne, at den interne – og 

det kan jo, som jeg siger, være aktionærerne – og der ved jeg ikke, om du er faldet over nogle 

af de afgørelser, vi har truffet om en bestemt meget aktiv aktionær i et dagblad. Jeg kan godt 
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røbe, at den pågældende selv er revisor – men der har vi jo sagt, at selvom han havde for 

2.000 kr. aktier nominelt, så har han ”retlig interesse”. Og det kan være værd lige at notere 

sig, at en andelshaver i en andelsboligforening har også ”retlig interesse”, det har vi taget 

stilling til nogle gange – også i en ret ny kendelse, som jeg ikke ved er kommet på 

hjemmesiden endnu. Men her siger man, at de har også ”retlig interesse”.  

Interviewer: Det er meget spændende. Jeg havde tænkt mig at spørge til – fordi vi på Cand-

merc.aud studiet har lært om de vigtigste regnskabsbrugere i et selskab, som f.eks. en 

leverandør, en bankforbindelse eller selskabets ejere – men det har du jo allerede forklaret 

en del om, fordi mit spørgsmål var generelt, hvor konkret en rolle man skal have før 

Revisornævnet vurderer, at man har ”retlig interesse”? 

Henrik Bitsch: Altså, der vil vi nok sige, at i og med vi har vedtaget, at en aktionær har 

”retlig interesse”, så stiller vi som regel ikke spørgsmålstegn ved det, og også selv ret små 

aktiebesiddelser giver ”retlig interesse”. Det er også fordi, vi sagde til hinanden – jeg kan 

sagtens huske voteringen, selvom den ligger mange år tilbage – vi sagde ”hvor skulle vi 

ellers trække en grænse? Skal vi så sige, at 5.000 kr. er ikke nok, og 50.000 kr. er nok”. Så 

må man ligesom sige, at så er det enten eller. Med andelsboligsagen er det jo ret oplagt, fordi 

boliger jo som regel er ret vigtige for de fleste menneskers formueforhold, så har du en 

andelsbolig vil det typisk være det største aktiv, du ejer med mindre – altså det vil i hvert 

fald meget ofte være det største aktiv du ejer. Men vi kigger meget konkret på, altså ”hvordan 

har du handlet i tillid til revisors erklæring?”, så der er vi altså ret specifikke, når vi kigger 

på de eksterne, så det er altså ikke nok, at der er en eller anden, der klager. Vi har en del 

diskussion med klager, som altså ikke jeg varetager, men som sekretariatet varetager, hvor 

man siger ”du er altså nødt til at konkretisere, hvilken erklæring du klager over, altså hvad 

er det for et regnskab? Og du er nødt til at fortælle, hvilke negative følger det har haft for 

dig”. Så vi stiller altså krav til en ret høj specifikationsgrad, og der er en del, der falder på, 

at de ikke rigtigt kan konkretisere, hvilket regnskab det er. De pågældende henviser til en 

lidt mere generel utilfredshed med revisor, og der bruger sekretariatet noget tid på at sige 

”jamen, hvad er det for en erklæring, og der er en del korrespondance med private klagere, 

der ikke rigtigt kan finde ud af at konkretisere, hvad det er for et regnskab, de klager over. 

Så over den kategori stilles der krav om, at de skal være præcise. 

Interviewer: Interessant. En anden tendens, som jeg har set, når jeg har læst sagerne 

igennem for de seneste 10 år er, at Revisornævnet ser ud til at afvise de sager, hvor klageren 

kun tidligere har haft en rolle i relation til det pågældende selskab, men hvor klager ikke 
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længere har denne rolle. Det kunne være en tidligere direktør eller en tidligere ejer. Jeg ville 

høre dig, om du kunne sætte nogle ord på Revisornævnets overvejelser om, hvorvidt klager 

stadig har en aktuel rolle i selskabet eller ej? 

Henrik Bitsch: Ja, altså vi har jo den opfattelse, at hvis et selskab går konkurs, så overgår 

alle rettigheder til kurator, og det vil sige, at direktøren for eksempel som udgangspunkt ikke 

er klageberettiget mere. Så skal han i hvert fald kunne hænge det op på noget mere konkret, 

fordi han kan ikke længere handler på selskabets vegne. Han er ikke længere et 

selskabsorgan, og det betyder jo så, at så skal det være ham personligt, der har en ”retlig 

interesse”. Det kunne han jo selvfølgelig udmærket have – han kunne jo være aktionær, og 

han kunne have et løntilgodehavende, og han kunne have alt muligt andet. Men det er klart, 

at vi siger, at udgangspunktet er, at når du ikke er med i ledelsen mere, så er der nogle andre, 

der handler på selskabets vegne.  

Interviewer: Jo, for der har nemlig været mange sager inden for de seneste 10 år, hvor 

Revisornævnet har afvist sagen, og at klagen er kommet fra en klager, der tidligere har haft 

en rolle. Der er en række forskellige eksempler på, hvad dette kunne være, men oftest er det 

jo en tidligere ejer eller et tidligere medlem i ledelsen.  

Henrik Bitsch: Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at den generelle linje er, at hvis du er 

udtrådt af ledelsen, så handler du ikke længere på selskabets vegne, og så må du altså på en 

eller anden måde sandsynliggøre, at du selv som privat person har en ”retlig interesse”.  

Interviewer: Ja. Det er meget spændende, og nu har vi snakket om det her med, at man skal 

have en konkret interesse i sagen, og samtidig skal man have aktuel interesse, dvs. det er 

typisk ikke nok, at man har haft en tidligere rolle. Jeg kunne også godt tænke mig at høre 

dig om de fordele og ulemper, som du ser ved begrebet. Jeg har f.eks. stødt på en sag, som 

jeg synes var meget spændende, hvor en revisor blev anklaget for nogle forskellige forhold. 

Blandt andet havde han samtidig med at være revisor for et selskab også ageret CFO for 

selskabet, og han havde også haft et meget nært forhold til hovedaktionæren i selskabet, hvor 

de f.eks. havde fejret juleaften sammen. 

Henrik Bitsch: Ja, den sag kan jeg godt huske. 

Interviewer: Men den sag blev så afvist på grund af manglende ”retlig interesse”, og så 

sidder jeg jo her som studerende og tænker, at det jo er lidt besynderligt, at revisor ikke får 

en form for straf her. Jeg tænker i den forbindelse på, at det kunne være spændende at høre 

din holdning til, om du ser nogle problemer med, at klageren skal have ”retlig interesse”. 
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Henrik Bitsch: Ja, men altså nu sad jeg jo lige og læste op på reglerne igen, og den mere 

generelle interesse, som offentligheden selvfølgelig har, altså at der revideres ordentligt, den 

kan jo varetages af i alt fem statslige myndigheder, hvis man kan sige det sådan – altså af 

SKAT, af Erhvervsstyrelsen, af SØIK, af Finanstilsynet og så også af deres egen forening 

FSR. Derfor vil jeg jo nok sige, at som udgangspunkt, hvis disse myndigheder varetager 

deres hverv korrekt, så er der jo en ret god adgang til, at offentlighedens interesser kan blive 

varetaget. Så kan vi jo altid begynde at diskutere, om SKAT burde klage over nogle flere 

revisorer, men det er jo en helt anden diskussion. Jeg synes jo nok, at mulighederne er til 

stede, fordi Erhvervsstyrelsen kigger jo – det er jo klart dem, der indgiver flest klager – de 

kigger jo på det regnskabsmæssige, og SKAT kan så skride ind, hvis de synes, at revisor har 

været lidt for smart, havde jeg nær sagt, med skattetænkningen. Og Finanstilsynet vil jo nok 

særligt kigge på de børsnoterede virksomheder, altså PIE virksomheder, og hvad der ellers 

er. Så har vi jo så endelig FSR, som også kan agere klager, ligesom det jo også gælder på 

advokaternes område – her kan Advokatrådet jo også rejse en klage ved Advokatnævnet, 

hvis de synes, at advokaten skejer for meget ud i forhold til, hvad han gerne må. Så egentlig 

synes jeg jo, at hvis du kigger på det lovgivningsmæssige apparat, så synes jeg, at det er 

meget godt varetaget.  

Interviewer: Men mon du har et bud på, hvorfor de instanser, som du nævnte før, ikke 

samlede eksempelvis denne sag op med revisoren, der også agerede som CFO ifølge klager? 

Henrik Bitsch: Altså jeg ved ikke, om de er bekendt med den. Altså de kan selvfølgelig 

læse den, hvis de læser vores afgørelser løbende. Jeg tror ikke, at de ville rejse en sag, hvor 

vi har frikendt revisor medmindre de så siger, at det er noget meget nyt, fordi også for dem 

ville det jo være sådan, at hvis der opstår inhabilitet bagefter, så er det jo heller ikke noget – 

altså så ville vi jo komme frem til samme resultat, kan man sige.  

Interviewer: Jo, men jeg sidder jo bare her som studerende og tænker, at det kan jo være 

problematisk i nogle tilfælde, at en almindelig samfundsborger ikke har mulighed for at 

klage, hvis man nu oplever en uregelmæssighed begået af en revisor, men der så samtidig 

ikke er tilstrækkelig ”retlig interesse” til at kunne indgive klagen.  

Henrik Bitsch: Ja, men der er det jo så, at man må henvende sig til de offentlige 

myndigheder og bede dem tage affære. Der kan man sige, at det er så ikke altid, at de gør 

det, men det er jo ikke anderledes, end hvis du f.eks. indgiver en politianmeldelse, og politiet 

siger ”jamen, det kan vi jo ikke tage os af”. Så der er ingen tvivl om, at der kan være et eller 

andet skisma, men jeg ved ikke, om der er mange private borgere, der har lyst til at klage 
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over revisorer, uden at de så har mulighed for det. Jeg har ikke noget kendskab til, om der er 

mange henvendelser af den karakter. 

Interviewer: Der har f.eks. været en sag, hvor der var en almindelig borger i en kommune, 

der havde klaget over et kommuneregnskab. I kraft af at være borger i kommunen mente 

borgeren, at der var ”retlig interesse”. Den sag blev så afvist. 

Henrik Bitsch: Men altså, der kan du jo godt – altså nu skal jeg jo ikke sidde og skrive dit 

speciale, og det skal jo heller ikke nødvendigvis handle om jura – men altså, det er måske en 

lille smule interessant, hvis man afviser, at en borger i kommunen har ”retlig interesse”. Man 

har jo f.eks. i en helt anden sammenhæng sagt, at du kan godt anlægge sag mod staten, hvis 

du er utilfreds med nogle af EU-traktaterne. Her siger man altså, at der har du så som 

almindelig borger blandt de 5,8 mio., eller hvor mange, der er her i landet – her har du altså 

”retlig interesse”. Så det er da lidt interessant, det med kommunen, vil jeg sige, fordi jeg går 

ud fra, at vedkommende har sagt ”jeg er skatteborger”. Men man ved jo så heller ikke med 

kommunale regnskaber altså – hvis et kommunalt regnskab er noget, der skal vedtages af 

kommunalbestyrelsen, og det skal det måske – det ved jeg ikke – og, hvis det er underkastet 

en eller anden revision af et kommunalt tilsyn, f.eks. af Statsrevisorerne, eller hvad ved jeg, 

så kan det jo være en forklaring. Det kan jo så godt være, at det kommunale regnskab er en 

politisk beslutning til dels ligesom budgettet er. En kommunes budget bliver jo godkendt af 

kommunalbestyrelsen, og det vil sige, at det er jo tænkeligt, at det har en politisk status eller 

en delvis politisk status – det ved jeg simpelthen ikke.  

Interviewer: Ja okay, men jeg tænkte på, at den sag vi snakkede om før, hvor revisoren 

samtidig havde ageret som CFO ifølge klager – der tænkte jeg, at det kan indikere, at 

Revisornævnets rolle er at være en domstolslignende instans og ikke nødvendigvis at 

foretage efterforskning af sagerne bagefter. 

Henrik Bitsch: Ja, det er helt klart ikke vores rolle at foretage efterforskning, og det er også 

det, vi har skrevet mange gange. Vi har en bestemt formulering vi bruger, men altså, hvis en 

klager sender os en spand bilag og siger ”find selv ud af resten”, så siger vi, at det kan vi 

altså ikke. Det er populært sagt, men vi har efterhånden fået budskabet ud, men da jeg 

startede i nævnet for en halv snes i år siden, der var der altså nogen – også ret kvalificerede 

klager – der kunne finde på at sende nogle bilag og så sige, at I bedes tage stilling til, om 

”god revisorskik” er overholdt. Her sagde vi så bare, at vi driver ikke responderende 

virksomhed. Det er fordi, at nogle gange kan man forveksle os med FSR’s responsumudvalg, 

og her siger vi så bare, at det kan man ikke. Man er nødt til at komme med en specifik klage, 
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fordi ellers bliver vores upartiskhed jo på en eller anden måde kompromitteret, og det har vi 

jo også skrevet mange gange. Her ville revisoren så opleve os som anklager, og det er jo ikke 

meningen. 

Interviewer: Så Revisornævnets rolle er ikke at gå ind og give vedledning til parterne? 

Henrik Bitsch: Ikke generelt nej. Selvfølgelig kan vi godt ytre os om, hvorvidt et eller andet 

i almindelig er i strid med ”god revisorskik”, men grundlæggende skal vi behandle det som 

en domstolslignende proces, og det vil sige, at der skal være en, der rejser et klagepunkt, og 

det skal vi så forholde os til, men vi skal ikke selv undersøge – ligesom dommerne jo heller 

ikke gør – de får det jo præsenteret af parterne.  

Interviewer: Interessant. Men der er jo også nogle årsager til, at man har det her begreb 

”retlig interesse”, og det er jo ikke kun Revisornævnet, der bruger begrebet, men det følger 

jo også af almindelige retsplejeprincipper, at klagen skal have ”retlig interesse” i den 

pågældende sag. Jeg kunne her godt tænke mig at høre dine bud på det – kan det forklares 

ved, at man vil undgå at bruge tid på useriøse klager og måske sladder? 

Henrik Bitsch: Ja, og nu er det jo lovgiver, der har besluttet det, men for det første vil man 

jo helt grundlæggende sige, at sådan et organ skal selvfølgelig beskæftige sig med noget, 

som er væsentligt. Altså der kunne jo være nogen, der ønsker at indgive chikanøse klager 

osv., og det kan jo være en del af årsagen, og det gælder jo hele vejen rundt med alle mulige 

klagenævn og domstole. En eller anden ”retlig interesse” skal man jo have. Juridisk set er 

det jo sådan et grundprincip. 

Interviewer: Det er sjovt, at du nævner det med chikane, for man kunne jo forestille sig, at 

revisionsvirksomheder kunne finde på at anklage hinanden, og begrebet ”retlig interesse” er 

jo med til at forhindre chikane.  

Henrik Bitsch: Men ja, jeg ved dog ikke, om det nogensinde har været et relevant problem. 

Det jeg ved fra advokatbranchen, hvor jeg selv var for mange år siden, er, at der har der 

tidligere været nogle eksempler på, at advokat A klagede over advokat B til Advokatnævnet, 

hvorefter advokat B indgiver en såkaldt modklage, men jeg ved ikke, om det foregår mere. 

For mange år siden kunne man godt komme ud for det. Jeg ved jo så ikke, om man vil sige, 

at revisorerne kunne finde på noget tilsvarende, men det kan der sagtens have været med i 

overvejelserne. Grundlæggende er det jo bare noget, som lovgiver har besluttet. Enhver der 

vil rejse en klage eller et tvistmål må på en eller anden måde underbygge, at han eller hun er 

berørt af det, der klages over.  

 


