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Høring - over udkast til revideret bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer
Ved e-mail af 8. juli 2015 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet noterer med tilfredshed, at der nu kommer en ny bekendtgørelse i
stedet for den hidtil gældende bekendtgørelse nr. 174 af 13.4.1978, som ikke længere
er tidssvarende.
Det nævnes i notitsen, at der ikke med en ændring af tilsynsbekendtgørelsen kan
gives mulighed for at placere et konkursbos midler i obligationer, hvilket ellers er
bragt i forslag af Konkursrådet i en betænkning fra 1994, da investering i
obligationer ikke er tilladt for advokater efter klientkontovedtægten. Advokatrådet er
enig heri men bemærker, at det i forbindelse med en fremtidig ændring af
klientkontovedtægten kan overvejes, om der bør åbnes op for en sådan mulighed.
Dette vil dog kræve grundige overvejelser om hvilke bomidler – og eventuelt andre
klientmidler – der skulle kunne placeres i obligationer, betingelserne herfor og hvilke
krav, der skulle stilles til obligationernes sikkerhed, løbetid med videre.
Ad § 1
I henhold til § 1 skal boets midler bestyres på betryggende måde. Med ændringen af
lov om en investor- og indskydergarantiordning pr. 1. juni 2015, er boets indestående
på klientbankkonto omfattet af maksimumdækningsgrænsen på 100.000 €.
Advokatrådet forudsætter som hidtil antaget, at kurator kan placere midlerne i et af
myndighederne godkendt pengeinstitut, som overholder klientkontovedtægtens krav,
og at kurator således ikke forudsættes at foretage nogen selvstændig vurdering af, om
et givet godkendt pengeinstitut er ”betryggende” som kontoførende institut.

samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
1

Advokatrådet

Ad § 2
Advokatrådet finder det tilfredsstillende, at det nu præciseres, at kuratorer også er
underlagt bogføringsloven tillige med klientkontovedtægten.
Ad § 3
Advokatrådet undrer sig over, at kuratorer, der ikke er advokater, efter formuleringen
af § 3 ikke direkte underlægges bogføringsloven, men alene skal leve op til god
bogføringsskik jf. bogføringsloven.
Ad § 4
Stk. 1 og 2 giver ikke anledning til bemærkninger, men præciserer på hvilken måde
bogføring skal ske.
Stk. 3 er en ny bestemmelse, der medfører, at kurator skal antage en registreret eller
statsautoriseret revisor, når der foregår drift i virksomheden under konkurs, og når
bogføringen varetages af en eller flere ansatte i boet. Advokatrådet lægger til grund,
at det ikke er hensigten, at revisor skal foretage en egentlig revision, men at revisor
skal tage stilling til tilrettelæggelsen af bogholderiet, samt påse udførelsen heraf samt
tilstedeværelsen af boets midler jf. § 5, stk. 4.
Advokatrådet finder den foreslåede bestemmelse unødvendig og unødigt fordyrende
for bobehandlingen. Tilrettelæggelsen og udførelsen af bogføringen i konkursboer i
drift er hidtil foregået efter kurators anvisninger og under kurators ansvar. Hvorvidt
der ved drift i et konkursbo bør antages en revisor eller ej, bør det fortsat være
kurators pligt at tage stilling til. I nogle boer vil det være unødvendigt, og i andre vil
det være helt sædvanligt. Advokatrådet er ikke bekendt med forhold, som
aktualiserer en ændring af den gældende ordning, som Advokatrådet finder naturlig
under hensyn til kurators samlede ansvar for boet jf. konkurslovens § 110. Det
fremstår således tillige uklart, hvad konsekvensen skal være, såfremt kurator og
revisor f.eks. ikke er enige om den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde.
Det fremgår af konkurslovens § 110, stk. 1, sidste punktum, at kurator kan antage
fornøden sagkyndig bistand. Advokatrådet finder, at denne bestemmelse i
tilstrækkeligt omfang sikrer kurators mulighed for at tilknytte en revisor, hvis de
konkrete forhold gør det påkrævet. En pligt til at antage revisor i alle boer, hvor drift
og bogholderi fortsættes i virksomhedens regi, forekommer ubegrundet og vil belaste
boet med yderligere omkostninger.
For så vidt angår den tilknyttede revisors pligt efter forslagets § 5, stk. 4, bemærker
Advokatrådet, at tilsynskompetencen allerede ligger hos kurator og i sidste ende hos
Skifteretten.
Såfremt bestemmelsen fastholdes, antager Advokatrådet at kurator som oftest kan
anvende selskabets hidtidige revisor, hvilket må antages i det mindste at være
besparende for omkostningerne.
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Ad § 5
§ 5, stk. 1 og 2 er udtryk for gældende ret og giver ikke anledning til bemærkninger.
For så vidt angår stk. 3 er der tale om en ændring, således at den hidtil gældende
regel om 10.000 kr. er ophævet, og at man fremadrettet skal drøfte dette spørgsmål
med skifteretten. Det er umiddelbart Advokatrådets opfattelse, at det vil være mest
hensigtsmæssigt, at fastholde et generelt beløb, der kan henstå på kurators fælles
klientbankkonto uden at være anbragt på en særskilt klientbankkonto. At fastholde et
beløb er efter Advokatrådets opfattelse udtryk for en forenkling af det administrative
arbejde under bobehandlingen, således at det kun, hvor der drives virksomhed, skal
drøftes med skifteretten i hvilket omfang, man i den forbindelse kan råde over boets
kontante midler. Det er ressourcebesparende, at der kun, hvor der er særlige forhold,
skal ske drøftelse med skifteretten. I de situationer, hvor der skal ske drøftelse med
skifteretten, må det være kurator, der har den udfarende kraft, derved at han kender
det økonomiske råderum, der er nødvendigt for at drive virksomheden.
Bestemmelsen i stk. 5 følger af, at værdipapirer er noteret på navn i
værdipapircentralen, og at det derfor er naturligt, at der skal ske ændringer i
værdipapircentralen i forbindelse med en konkurs. Dette vil også gælde for åbne
depoter i et pengeinstitut.
Ad § 8
Advokatrådet kan kun tilslutte sig, at Skifteretten kan udtage boer til stikprøvevis
kontrol, og at kontrollen enten kan foretages på kurators kontor eller i skifteretten.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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