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I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses un-
dertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende og om 
selskabets kreditorer derfor kan kræve en del af deres tab dækket af besty-
relsen.  
 
En bestyrelse for et aktie- eller anpartsselskab kan ifalde et erstatningsansvar overfor 

selskabets kreditorer af flere årsager. Ofte opstår et sådant erstatningsansvar fordi sel-

skabets drift ikke er standset i tide trods underskud, men kørt ud over afgrunden med 

deraf følgende større tab for kreditorerne. I andre tilfælde kan et erstatningsansvar for 

bestyrelsen være aktuelt, fordi de aflagte regnskaber ikke har været retvisende, således 

at kreditorerne har ydet selskabet kredit i tillid til et misvisende regnskab. I sidstnævnte 

tilfælde, vil der også kunne blive tale om ansvar for selskabets revisor, der har givet 

regnskabet en påtegning. Endelig kan nævnes, at der i en række sager afledt af bankkrak 

er rejst erstatningskrav mod bankbestyrelser med henvisning til, at bestyrelsen ikke har 

ført det fornødne tilsyn og kontrol med bankens drift og direktionens dispositioner. 

 

Med selskabsloven fra 2009 blev fastsat nye regler for selskaber. Loven omfatter såvel 

aktie- som anpartsselskaber. Loven indeholder efter min opfattelse skærpede regler om 

bestyrelsens pligter og ansvar og dermed også større muligheder for at gøre ansvar gæl-

dende mod bestyrelsen. Disse regler er omtalt i Spørg om Penge den 14. november 

2009, ”Pligtlæsning for bestyrelsesmedlemmer”, den 17. marts 2012 ”Bestyrelsens kon-

trol af direktionen” og endelig den 29. september 2012”Bestyrelsens forretningsorden”. 

 

Også efter de tidligere regler var der mulighed for kreditorerne for at få dækket deres 

tab helt eller delvist hos en bestyrelse eller en revisor, der ikke havde opfyldt deres for-

pligtelser med hensyn til tilsyn, kontrol m.v. 

http://www.v.dk/
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Ansvar for manglende afregning af indeholdte A-skatter 
I en periode i 1980´erne rejste SKAT flere erstatningssager mod selskabsledelsen i til-

fælde, hvor der var betydelige restancer vedrørende de af selskabet indeholdte A-skatter. 

SKAT havde den opfattelse, at i modsætning til andre kreditorer, der frivilligt havde 

indrømmet selskabet kredit, så var SKAT så at sige tvangskreditor derved, at SKAT på 

ingen måde havde medvirket til at give selskabet kredit. SKAT´s krav opstod i og med 

at selskabet - alt i overensstemmelse med loven - havde indeholdt A-skat hos de lønan-

satte og med henblik på afregning af denne indeholdte A-skat til det offentlige. 

 

Denne praksis medførte, at første punkt på dagsordenen til ethvert bestyrelsesmøde i 

ejerledede virksomheder meget ofte var en redegørelse fra selskabets ledelse om, at der 

var sket afregning af A-skat og moms. 

 

Det viste sig dog, at domstolene ikke var enige med SKAT i, at SKAT havde særlige 

rettigheder, som medførte, at indeholdte A-skatter skulle afregnes forud for alle andre 

simple kreditorer. Og dette særlige punkt på dagsordenen forekommer nu sjældent – 

men ses dog fortsat som en reminiscens fra 1980´erne. 

 

 

Manglende rettidig standsning af virksomheden 
Så vidt det ses, drejer det overvejende antal erstatningssager sig om, hvorvidt selskabets 

drift, trods underskud, ikke blev standset i tide. 

 

Går selskabet konkurs, og var det ret åbenbart, at det ville ende med en konkurs, kan 

bestyrelsen ifalde ansvar overfor de kreditorer, der har solgt på kredit eller foretaget 

udlån til selskabet efter det tidspunkt, hvor den fornuftige bestyrelse ville have stoppet 

aktiviteten. 

 

I det tvivlsomme område - dvs. på det tidspunkt, hvor bestyrelsen på den ene side væg-

rer sig ved at stoppe virksomheden med deraf følgende tab af arbejdspladser, tab for 

ejerne m.v., men hvor der på den anden side er en vis frygt for, at det ender galt - vælger 

bestyrelsen ofte den forkerte løsning, nemlig at køre en lav profil overfor eksempelvis 

selskabets bankforbindelse. 
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Hvad bestyrelsen bør gøre i denne situation, er at informere banken maksimalt og i øv-

rigt drøfte situationen med banken. Er banken positiv overfor fortsættelse af virksomhe-

den trods risiko for, at det går galt, fordi også banken vurderer, at der er en rimelig ud-

sigt til, at krisen kan overvindes, er i hvert fald banken afskåret fra at gøre noget ansvar 

gældende overfor bestyrelsen. Banken har jo selv været med til at træffe beslutningen 

om at fortsætte driften. 

 

Hertil kommer den betydelige sidegevinst ved maksimal åbenhed: Såfremt andre kredi-

torer efter virksomhedens konkurs forsøger at gøre bestyrelsen ansvarlig for manglende 

indstilling af driften, vil det for domstolene spille en formentlig næsten afgørende rolle, 

at selskabets bankforbindelse på grundlag af et behørigt beslutningsgrundlag har vurde-

ret, at en fortsættelse af virksomheden var en forretningsmæssig forsvarlig beslutning, 

hvorfor bestyrelsen ikke kan gøres ansvarlig for en fejlbeslutning om fortsættelse af 

driften. 

 

 

Årsrapporten fejlbehæftet 

En ny dom fra Vestre Landsret fra den 1. juli 2013 i den såkaldte ”Memory Card”-sag 

viser noget dels om bestyrelsens og revisors ansvar og dels om opgave- og ansvarsfor-

delingen mellem de to grupper i et tilfælde, hvor selskabets årsregnskab var fejlbehæf-

tet, og hvor kreditorerne led tab i tilfælde, hvor der var indrømmet selskabet kredit på 

grundlag af dette fejlbehæftede regnskab. 

 

Det er selskabets ledelse, der er ansvarlig for udarbejdelse af årsrapporten (årsregnska-

bet). Det er endvidere selskabets ledelse, der har ansvaret for en forsvarlig organisation 

af selskabet, ligesom bestyrelsen selv er ansvarlig for, at bestyrelsen modtager de nød-

vendige informationer for at udfylde en ledelsesrolle. Og det er bestyrelsens opgave at 

sikre, at forretningsgange og registreringer i virksomheden fungerer. 

 

Revisors rolle er at revidere regnskabet og give dette en påtegning. En forudsætning 

herfor er, at revisor blandt meget andet gennemgår aktivers tilstedeværelse og værdian-

sættelse, og checker forretningsgange, herunder grundlaget for bogføringen og registre-

ringer. 
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Efter at selskabet Memory Card Technology A/S var gået konkurs, viste det sig, at sel-

skabets varelager, var værdiansat for højt. Varebeholdningerne var blevet opskrevet, og 

at der havde været fiktive handler, hvilket havde bevirket, at regnskaberne ikke havde 

været retvisende. Regnskaberne havde udvist overskud og en positiv egenkapital, men 

det viste sig nu, at regnskaberne ville have udvist et underskud gennem flere år, hvis 

varelageret var blevet værdiansat korrekt. 

 

Konkursboet anlagde herefter en erstatningssag mod selskabets ledelse, dvs. direktion 

og bestyrelse, samt tillige mod selskabets revisor. 

 

Landsretten bemærkede i præmisserne for afgørelsen indledningsvis, at det hørte med til 

bestyrelsens og revisionens opgaver at være særlig opmærksom på mulige faresignaler, 

der kunne dække over manipulationer foretaget af direktøren, der samtidig var hovedak-

tionær. 

 

Om de enkelte aktørers erstatningsansvar konkluderede landsretten herefter følgende.  

 

 

Direktøren var erstatningsansvarlig. Under en forudgående straffesag var direktøren 

idømt 6 års fængsel for at have bogført udokumenterede lagertilgange og opskrevet va-

relagerbeholdningen. Det vaf derfor klart, at direktøren herved også havde handlet an-

svarspådragende i forhold til selskabets kreditorer.   

 

 

Revisorerne havde efter landsrettens opfattelse ligeledes udvist en ansvarspådragende 

adfærd. Revisorerne havde således tilsidesat god revisionsskik ved at have undladt at 

tage forbehold for en række forhold i påtegningerne på årsregnskabet. Også det mang-

lende forbehold for rigtigheden af værdiansættelsen af varebeholdningerne i regnskabet 

var ansvarspådragende for revisionen. Det samme gjaldt værdiansættelse af en større 

fordring. 

 

 

Direktør og revisor blev herefter dømt til solidarisk at betale en erstatning på 100 mio. 

kr.  
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Bestyrelsen blev derimod frifundet for ansvar med henvisning til blandt andre følgende 

forhold:  

 

• Bestyrelsesmedlemmerne var uafhængige af direktøren 

 

• Der var tale om højt kvalificerede erhvervsfolk.  

 

• Bestyrelsesmedlemmerne deltog aktivt og velforberedte i de mange bestyrelses-

møder, der havde været afholdt i den periode, som sagen drejer sig om. 

 

• Bestyrelsen havde fra starten sikret sig, at selskabet blev organiseret på en måde, 

som indebar en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, direktionens enkelte 

medarbejdere, de ledende medarbejdere i øvrigt og revisionen. 

 

• Der blev udarbejdet en forretningsorden, som revisorerne underskrev. Efter for-

retningsordenen skulle revisionen give skriftlig underretning til bestyrelsesfor-

manden, hvis den konstaterede uregelmæssigheder, og revisionen havde også i 

tiltrædelsesprotokollatet forpligtet sig til at rapportere væsentlige svagheder i 

selskabets forretningsgange og interne kontroller i revisionsprotokollen. 

 

• Det fremgik af bestyrelsesmødereferaterne fra de møder, hvor revisionen deltog, 

at der blev stillet spørgsmål fra bestyrelsens side, og at spørgsmålene blev besva-

ret af revisionen og direktøren på en sådan måde, at bestyrelsen måtte gå ud fra, 

at der ikke var problemer med opgørelsen af varebeholdningerne og værdiansæt-

telsen af en større fordring, idet der var tale om områder, hvor det var revisio-

nens opgave at sikre sig, at forholdene var i orden, ligesom bestyrelsen også var 

berettiget til at gå ud fra, at revisionen udførte de opgaver, som revisionen skulle 

udføre, efter reglerne. 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at bestyrelsen efter landsrettens opfattelse havde 

sikret sig en forsvarlig organisation af selskabet, herunder en klar opgave og ansvarsfor-

deling mellem bestyrelse, direktion og revision. Så vidt det ses alt sammen i udformnin-

gen af bestyrelsens omdrejningspunkt, nemlig bestyrelsens forretningsorden. 
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Landsretten henviste videre til, at bestyrelsen havde stillet de rigtige spørgsmål til direk-

tion og revisor, og bestyrelsen måtte på dette grundlag gå ud fra, at der ikke var proble-

mer. 

 

Alt i alt en brugsanvisning på en adfærd, der kan karakteriseres som professionel adfærd 

for en bestyrelse og som bidrager til at undgå ansvar – selv i tilfælde, hvor det går ri-

vende galt. 

 

 
_______ o _______ 

   
 


