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Regnskab: Dagbladet Bør-
sen er kommet gennem
2013 med et resultat, der
kan måle sig med det
foregående år, da avisen
nåede Bonniers afkast-
krav og sit bedste resultat
nogensinde. Børsen A/S
gav i 2012 en driftsindtje-
ning på 62 mio. kr., en

bundlinje efter skat på 46
mio. kr. og en overskuds-
grad på 15,1 pct. Tilsam-
men hævede Bonniers
Business to Business-divi-
sion, der foruden Børsen
tæller bl.a. norske Dagens
Medicin, omsætningen
fra 879 mio. kr. til 947
mio. kr. /Mediawatch

Børsen fastholder 2012-niveau

Formandsvalg: Midt i overenskomstforhandlingerne
skal forsikringsmedarbejdernes fagforening DFL have
ny formand. Mette Bergmann, der har været formand
siden 2009, stopper omgående, oplyser DFL. Hoved-
bestyrelsen har meddelt, at der vil blive opstillet en
modkandidat til formandsposten ved valget i maj. Det
har fået Mette Bergmann til at trække sig omgående.
Den nuværende næstformand, Lone Clausen, konsti-
tueres som formand. Det bliver Charlotte Hougaard,
der stiller op som formandskandidat. /FinansWatch

Fagforeningsboss stopper i utide

Vindmølleindustrien
og Dansk Energi op-
fordrer klima- og ener-
giminister Rasmus
Helveg Petersen (R) til
at ændre reglerne, så
støtten til kystnære
havvindmølleparker

harmoniseres med støtten til de større
parker, der opføres i udbud. De store
projekter langt fra land får mere støtte i
længere tid, mens staten samtidig står
for nettilslutningen, som er en stor
post. Den tidligere energiminister,
Martin Lidegaard (R), har tidligere
afvist at ændre reglerne. /EnergiWatch

Regnskab: Danske Banks Global Head of Shipping,
Øivind Haraldsen, mener, at man har set bunden i de
fleste shippingsegmenter, og at der nu er vækst og
fremgang på dagsordenen. Det eneste segment, hvor
det stadig ser udfordrende ud, er containerområdet.
Ifølge bankens årsregnskab er det samlede låneengage-
ment inden for shipping faldet med hele 8 mia. kr. i
2013 til at ligge på 36 mia. kr. ved udgangen af året.

/ShippingWatch

Danske Bank tilbage i shipping

Fase 2: Novo Nordisk har
solgt rettighederne til et
såkaldt antistof, der er
klar til fase 2-udvikling i
kræft. Køberen er franske
Innate Pharma, der beta-
ler 2 mio. euro kontant
samt 600.000 aktier, lige-
som Novo potentielt kan
opnå milepæle på op til
20 mio. euro. »I lyset af

den nylige succes med
denne type lægemiddel-
kandidater i cancer-
patienter tror vi, at anti-
NKG2A har det største
potentiale inden for can-
cerbehandling,« siger Per
Falk, direktør for Novo
Nordisk Biopharmaceuti-
cals Research. /MedWatch

Novo sælger fra

Kandidat: De amerikanske myndigheder har accepteret
registreringsansøgningen for danske Topotargets læge-
middelkandidat belinostat, og det udløser den første
af to forventede milepælsbetalinger, hvilket betyder,
at selskabet modtager 10 mio. dollars fra den ameri-
kanske partner Spectrum Pharmaceuticals, ligesom
man modtager 1 mio. aktier i selskabet. /MedWatch

Topotarget nåede en milepæl

Har Skat for let spil ved dom-
stolene? 

Det spørgsmål rejser en af
landets mest respekterede
skatteadvokater og tidligere
formand for Skatterådet Lida
Hulgaard, efter at hun har
undersøgt 1.683 domme i
skattesager. 

Undersøgelsen offentlig-
gøres i magasinet Danske Ad-
vokater i næste uge, og den
viser bl.a., hvordan 170 dom-
mere i landsretterne og i Hø-
jesteret har dømt i perioden
2002-2011. 

Undersøgelsen konklude-
rer dels, at borgernes med-
holdsprocent i Højesteret er
faldet fra 18 pct. til 12 pct.,
dels at der er store forskelle
på, hvor ofte de enkelte dom-
mere giver skatteborgeren
medhold. 

F.eks. har 30 dommere i
Østre Landsret givet skatte-
borgeren medhold i gen-

nemsnitligt 2,3 pct., mens
det tilsvarende tal for de 30
dommere, der hyppigst
dømmer til fordel for skatte-
yderen, hedder 22,7 pct. 

»Har vi ikke et demokratisk
problem? Loven siger, at
domstolene skal vurdere, om
myndighedernes afgørelser
er ok, men der er jo ikke ret
meget retssikkerhed for en
borger i at få sin sag for en
dommer, der aldrig giver
medhold,« siger Lida Hul-
gaard. 

Hun har brugt to år på at la-
ve undersøgelsen, som hun
gik i gang med, fordi hun
havde en fornemmelse af, at
skatteborgernes medholds-
procent ved domstolene er
faldende. 

Vil ikke sætte navn på 
Selv om hun har opgjort af-
gørelserne på dommer-
niveau, vil hun ikke ud med
navnene på de dommere,
som oftest dømmer til fordel
for staten, fordi hun ifølge
eget udsagn ikke vil tegne
»fjendebilleder«. Men i un-
dersøgelsen er der flere dom-
mere, som aldrig har givet en
skatteborger medhold, og
hun fortæller, at den dom-
mer, der i Østre Landsret har
afgjort flest skattesager (43),
har kun givet skatteborgeren
medhold i to. 

»Jeg kan ikke svare på,
hvorfor tallene ser ud, som
de gør, men jeg er overrasket
over dem, og jeg mener, de
bør give anledning til en de-
bat om domstolenes behand-
ling af disse sager,« siger Lida
Hulgaard.

Det var ikke muligt at få en
kommentar fra Østre Lands-
ret i går, men retspræsident
Børge Dahl fra Højesteret si-
ger, at undersøgelsen ikke
har dokumenteret noget pro-
blem. 

At dommerne har forskel-
lige medholdsprocenter til-
skriver han tilfældigheder,
fordi sagerne er forskellige. 

F.eks. var hans egen med-
holdsprocent 0 i 2009, 29 i
2010 og 17 i 2011. 

»Det afhænger helt af,
hvilke sager du som dommer
deltager i, og det er tilfældigt.
Derfor kan man ikke bruge
tallene som belæg for, at nog-
le dommere møder ind med
en større eller mindre tilbøje-
lighed til at give skatteborge-
ren medhold end andre,« si-
ger han og fortsætter: 

»Vi skal afgøre den enkelte
sag efter loven, og det er det,
vi gør.«

Til gengæld kalder han det
generelle fald i medholds-
procenten ved Højesteret
»bemærkelsesværdig«, og
han opfordrer forskere til at
undersøge udviklingen nær-
mere. 

Skatteprofessor Jan Peder-
sen fra Aarhus Universitet
kalder det »forbavsende«, at
kun 12 pct. får medhold i Hø-
jesteret, og at tallet er falden-
de: 

»Det er jo ikke kværulant-
sager. Det er sager, hvor der er
reel fortolkningstvivl, og så
er det da påfaldende, så man-
ge gange den tvivl falder ud
til Skats fordel,« siger han. 

For skatteborgerne kan der være stor forskel på, hvordan dommerne afgør sager i retten. Men ifølge retspræsident Børge Dahl, Højesteret, er
der ikke dokumenteret noget problem. Foto: Jens Dresling

Nogle dommere har kun
givet medhold til Skat
N Der er stor forskel på,
hvor ofte dommere giver
borgeren medhold i 
skattesager. 

N Retspræsident tilskriver
det tilfældigheder. 
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Der er jo ikke ret
meget retssik-
kerhed for en
borger i at få sin
sag for en dom-
mer, der aldrig
giver medhold.
Lida Hulgaard, 
skatteadvokat
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